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Utgivarens förord
Sim(o)s annorlunda årsrapport

Vad har vi lärt oss? Det är ett samlande tema i Sim(o)s
tredje årsrapport. En annorlunda rapport i den meningen att de ingående essäerna handlar mera om
Sim(o)s verksamhetsfält journalistik, medier och medieforskning än om Sim(o) i sig. Vilka lärdomar är
viktiga när vi står inför övergången till ett nytt medielandskap med nya förutsättningar – tekniska, sociala
och ekonomiska?
Tre medieveteraner delar med sig av sina erfarenheter i denna skrift: ämbetsmannen och publicisten
Mats Svegfors, vetenskapsjournalisten, medieforskaren och medieaktivisten David Finer samt medieledaren, publicisten och konsulten Anette Novak.
Mats Svegfors berättar generöst om sina erfarenheter
av journalistiken inifrån Kanslihuset på 1970-talet
(inte ’besvärande’) och inifrån residenset i Västerås på
00-talet (fortfarande inte särskilt besvärande). Och
om lärdomarna som publicist och mediechef på
Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Det gällde
först att försöka hantera marknaden, sedan politiken.
Mats Svegfors diskuterar journalistikens utveckling
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och finner – tillspetsat – att färdigheterna vässats om
det som är mindre väsentligt.
Det är inte alldeles ologiskt att höga professionella krav
leder till att det svåra, det komplexa, det kontroversiella
väljs bort. Ty den redaktion som tar sig an de stora och
komplexa samhällsfrågorna riskerar att hamna i ett journalistikens och politikens mangroveträsk, där journalistik och politik är helt inflätade i varandra.

Hur kan man hantera marknadens, politikens och
journalistikens förändringar? Ta del av Mats Svegfors
lärdomar.
David Finer diskuterar en modell av mediegranskning
som utvecklats i Australien och Kanada och sedan
spridits till flera länder. Granskningen avser den viktiga hälsojournalistikens kvalitet i de breda nyhetsmedierna och utförs av forskare, journalister och hälsovårdspersonal. Tjänsten finns på nätet, kallas Media
Doctor och bygger på uppfyllelsen av ett antal kvalitetskriterier. David Finer blundar inte för modellens
nackdelar och journalisten i honom värjer sig mot att
sätta upp fyrkantiga kriterier. Gonggongen ringer för
en inre brottningsmatch:
Även om kriterierna som jag tidigare visade återspeglar
grundläggande journalistetiska värden – balans, oberoende, källkritik, och så vidare, så skulle andra viktiga
värden offras på rätlinjighetens altare. Skulle jag förråda
den syn på journalistikens komplexitet, som jag byggt
upp under mitt 40-åriga yrkesliv?
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Följ David Finers resonemang och se vart hans värdering av de olika intressena leder honom; se vad han
har lärt.
Anette Novak blev under sin tid som chefredaktör på
regionala mediehuset Norran pionjär inom medskapandejournalistiken, med samverkan mellan redaktionen och läsarna/användarna. Initiativet uppmärksammades av internationella storheter som brittiska
Guardian och nordfranska La Voix du Nord. De positiva erfarenheterna visar att god journalistik stärks via
strategiska, digitala satsningar, men för att fler ska
lyckas bör fyra viktiga bromsklossar åtgärdas omgående:
Bristande mod, oförmåga att sätta användarna och deras
behov i centrum, avsaknad av professionell marknadsföring och obsoleta arbetssätt och rutiner.

Studera Anette Novaks förslag att kombinera gammalt och nytt i journalistiken, införa etisk certifiering
av sajter och fördjupa dialogen med användarna.
Anette Novak, David Finer och Mats Svegfors belyser
från olika håll den omvandling av mediekonsumtion
och medieproduktion som pågår. Deras lärdomar är
pusselbitar i diskussionen om och utformningen av
framtidens medievärld.
Sim(o)s verksamhet
Några ord även om Sim(o)s verksamhet under året
som gått. Vi har gett ut fyra böcker, det vill säga tre
utöver den du nu håller i din hand eller läser i läsplat-
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tan. Vi har ordnat seminarier i Visby, Göteborg och
Stockholm samt deltagit i mediedebatten på andra seminarier, i etern och på nätet. Vi har samarbetat med
universitet, forskningsinstitut och departement, med
medieföretag och Journalistförbund och informerat i
montrar och mingel på Mediedagarna, i Almedalen
och på Bokmässan.
• 14 februari arrangerade Sim(o) ett seminarium om
den svenska bevakningen av den arabiska våren tillsammans med Utrikesdepartementets pressrum i avdelningens anrika lokaler på Fredsgatan i Stockholm.
Utgångspunkten var essäer i skriften ”Sprickorna i
muren” (Sim(o) 2011) av Svenska Dagbladets Mellanösternkorrespondent Bitte Hammargren och av reportern på Sveriges Radio Yasmine El Rafie, specialiserad på sociala medier. För- och nackdelar med bevakning på plats och i sociala medier belystes av en
panel som även bestod av Svenska Dagbladets utrikeschef Niklas Kierkegaard och Jan Henningsson,
ämnesråd på Utrikesdepartementet och tidigare chef
för Svenska institutet i Alexandria. Diskussionen leddes av tidigare utrikeskommentatorn i Sveriges Television Stig Fredrikson. 35 personer infann sig i UD:s
pressrum för att följa seminariet och en livlig debatt
uppstod stundtals mellan panel och salong. Jan Henningssons inledningsanförande finns publicerat på
Sim(o)s blogg mediestudier.wordpress.com.
• 9 mars dryftades mediernas utveckling under rubriken Mediernas kommersialisering – hot eller möjlighet? Det skedde på en ny konferens för mediebranschen och dess intressenter som startats i Göteborg av
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Bokmässan ihop med ledande medieorganisationer –
Mediedagarna i Göteborg, Meg. Drygt hundra personer lyssnade på Ingela Wadbring, professor i medieutveckling vid Mittuniversitetet, när hon redogjorde för
sina preliminära forskningsresultat till en kommande
Sim(o)-bok i ämnet. Resultaten kommenterades och
diskuterades av Publicistklubbens ordförande kulturjournalisten Ulrika Knutsson och av Tidningsutgivarnas ordförande, koncernchefen i Stampen, Tomas
Brunegård.
Sim(o) presenterade sin utgivning i en monter på
mässan under devisen ”Använd den kunskap som faktiskt finns – här!”. Samverkande kunskapsförmedlare
i montern var SOM-institutet vid Göteborgs universitet, Nordicom, Demokratiinstitutet/Demicom vid
Mittuniversitetet, Svensk Presshistorisk Förening och
Juridisk Reportagebyrå.
• Under perioden januari-mars publicerades en historisk genomgång i tre delar av modern svensk mediegranskning på Sim(o)s blogg. Ett tema var mediegranskningens förhållande till medieutvecklingen tekniskt, ekonomiskt och socialt. Artikelserien författades av Sim(o)s föreståndare Torbjörn von Krogh.
• 22 mars blev det mer historieskrivning, nu längre
tillbaka i tiden. ”Historieskrivning, makt och medier”
var temat för ett seminarium tillsammans med Svensk
presshistorisk förening. Det genomfördes i Drottning
Lovisa Ulrikas bibliotek i Myntkabinettet på Slottsbacken i Stockholm – med böcker från 1500-talet i
hyllorna – utifrån docent Patrik Lundells essä i
Sim(o)s årsrapport ”Sprickorna i muren”. Patrik LunUtgivarens förord | 9
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dell från Lunds universitet redogjorde för sin forskning kring hur pressen iscensatt bilden av sig själv som
den tredje statsmakten i de egna spalterna och i samband med olika publika evenemang.
Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg, vars doktorsavhandling om socialdemokratins självbild tillhört Patrik Lundells inspirationskällor, berättade om
sina resultat. Historieskrivningen (S) var utförd av
hängivna anhängare; ledare och personligheter lyftes
fram medan arbetarklassen lyste med sin frånvaro.
Likheter och skillnader med pressens historieskrivning diskuterades av bland andra professor emeritus
Lars-Åke Engblom, ordförande i Svensk Presshistorisk Förening, samt forskarna och praktikerna Solveig
Jülich, Håkan Lindhoff, Kristina Lundgren, Torbjörn
von Krogh, Gunnar Fredriksson, Paul Frigyes och Johan Mångård. Fil dr Lars Ilshammar modererade.
Sim(o)-essän uppmärksammades även i form av en
lång intervju med Patrik Lundell i radioprogrammet
Publicerat 7 januari 2012. Programmet kan avlyssnas
på Sveriges Radios sajt.
• 7 maj utvecklade Sim(o) debatten om mediernas
kommersialisering utifrån Ingela Wadbrings forskning, denna gång i ett samarrangemang med Nordiska
museet i Stockholm. Jämförelser mellan utvecklingen
i pressen och i televisionen 1960–2010 diskuterades
av Lena K Samuelsson, chefredaktör Svenska Dagbladet, Susanna Baltscheffsky, tillträdande redaktionschef Ny Teknik (tidigare miljöreporter SvD), Göran
Ellung, vd Nyhetsbolaget (tidigare programdirektör
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TV4) och Johan Lindén, fil dr, senior advisor vd-stab
SVT (tidigare programdirektör SVT).
• 23 maj arrangerade Sim(o) och Journalistförbundet
ett föredrag och en debatt om den medieetiska situationen i England ”Efter Leveson”. Domaren Brian
Leveson genomförde 2011/2012 en unik och bred utredning om den brittiska journalistkulturen och om
mediernas relationer till politiker, poliser och pr-påtryckare efter avslöjanden om oetiska arbetsmetoder
på Murdochs News of the World. Mötet hölls på
Pressklubben i Stockholm och inleddes med ett föredrag av Svenska Dagbladets redaktionschef, sedermera kulturchef, Martin Jönsson om vad som hänt
och om tänkbara konsekvenser. En sådan är en ökad
statlig aktivitet kring det medieetiska systemets inramning och utformning. Därefter följde kommentarer och diskussion med Allmänhetens pressombudsman Ola Sigvardsson, ordföranden i Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd Ulrica Widsell, Sim(o)s
föreståndare Torbjörn von Krogh och Martin Jönsson. Mötesdeltagarna, däribland Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling och Publicistklubbens nya ordförande Stina Dabrowski, breddade debatten.
Sveriges Radios Åke Pettersson spelade in en utgåva av programmet Publicerat med Martin Jönsson,
Ola Sigvardsson och Ulrica Widsell i anslutning till seminariet. Programmet sändes 2 juni och är tillgängligt
på Sveriges Radios sajt.
• 1 juli startade årets Almedalsvecka på Gotland med
Sverigedemokraternas dag (varje riksdagsparti har en
Utgivarens förord | 11
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temadag under veckan). Denna dag lanserades
Sim(o)-boken ”Problempartiet – mediernas villrådighet kring SD valet 2010” i Visby som skrivits av journalisten och doktoranden Björn Häger. Det skedde i
form av ett seminarium på Almedalens Hotell tillsammans med Tidningsutgivarna. Rubriken var ”Mediemakt: Får Sverigedemokraterna en rättvis behandling
i medierna?” Förutom Björn Häger deltog Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder, Aftonbladets biträdande ansvarige utgivare Lena Mellin,
City Skånes chefredaktör Kersti Forsberg och moderatorn Cecilia Garme. Mötessalen var ämnad för
cirka 100 personer, men lyckades hysa 130 intresserade åhörare.
Boken och seminariet uppmärksammades brett i
medierna och på bloggar, några exempel:
Tor Billgren i Sydsvenskan: ”Ovanför boken svävar en uppmaning till landets politiska journalister,
skriven i lysande neonskrift: Kliv ner från era springare och gör ert jobb!”
Johannes Nesser i Journalisten: ”Ett tummat ex av
Björn Hägers bok borde finnas på varje nyhetsredaktion inför valet 2014.”
Robert Rosén på Utkiksbloggen: ”Sim(o) har gett
ut flera bra skrifter och ordnat ett antal bra arrangemang under senare år, men med sin utgivning av boken Problempartiet blir Sim(o) en ännu viktigare aktör i mediernas Sverige. Varför? Jo, för att Sim(o) och
Björn Häger orkar och törs analysera ett närmast tabubelagt ämne.” Robert Rosén är tidningskonsult, tidigare chefredaktör för Gefle Dagblad.
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• I Visby delade Sim(o) ett bok- och broschyrspäckat
informationstält på Hamngatan med SOM-institutet,
Nordicom, Demicom och Juridisk Reportagebyrå.
Organisationerna delade ut informationsmaterial,
sålde böcker och svarade på alla upptänkliga frågor
om medier och journalistik av frågvisa förbipasserande.
• 3 juli samarrangerade vi även en seminarieeftermiddag i tre timmar på Strand Hotell med den gemensamma rubriken Journalistiken, politiken och förtroendet. Först presenterade professor Henrik Oscarsson, SOM-institutet, färska förtroendemätningar för
medierna. Därefter informerade professor Lars Nord,
Demicom, om en aktuell internationell journaliststudie. Och slutligen ledde Torbjörn von Krogh, Sim(o),
ett panelsamtal om medieförtroende utifrån de tidigare forskarpresentationerna. Vad styr förtroendet?
Vilket förtroende är berättigat? Hur kan förtroendet
påverkas? Med professorerna Lars Nord och Henrik
Oscarsson samt med Utgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter, Journalistförbundets vice ordförande Ulrica
Widsell, Norrans förra chefredaktör Anette Novak
och fackförbundet ST:s ordförande, förra statsrådet
Britta Lejon. Ett 80-tal åhörare följde eftermiddagens
information och diskussion i konkurrens med Almedalens övriga 1800 seminarier.
• 8 september sände Sveriges Radio en lång intervju
med Sim(o)s Torbjörn von Krogh om mediekritik och
mediegranskning i programmet Publicerat med anledning dennes färska doktorsavhandling. Ämnena togs
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även upp i artiklar i Medievärlden, Journalisten och
Sundsvalls Tidning.
• Timbros Medieinstitut, TMI, publicerade 27 september en artikel om Sim(o) och mediegranskning på
sin sajt där TMI-chefen Mats Olin bland annat skriver
att ”Simo tycks i dag vara en respekterad institution”.
• 27–30 september deltog Sim(o) i Bokmässan via
produktions- och distributionsbolaget eddy.se. Monterintervjuer gjordes med professor Ingela Wadbring
om den nyutkomna boken ”Journalistikens kommersialisering – mera myt än sanning?” Och utifrån
Sim(o)-boken ”Vem granskar granskarna? Svensk
mediegranskning 1988–2012” med chefen för SVT:s
Uppdrag granskning Nils Hanson och med medieforskaren Maria Edström.
• 8 oktober hölls ett seminarium tillsammans med
Poppius Journalistskola i Stockholm om boken ”Journalistikens kommersialisering” med professorerna
Ingela Wadbring och Sigurd Allern, JMK och Oslo
universitet, Christina Jutterström, tidigare högste chef
på DN, Expressen och Sveriges Television samt chefredaktören för Helsingborgs Dagblad Lars Johansson.
• 12 november publicerades boken ”Vem granskar
granskarna? Svensk mediegranskning 1988–2012”. I
boken beskrivs mediegranskningens drivkrafter och
uttryck under de senaste 25 åren av Torbjörn von
Krogh. Dessutom bidrar olika aktörer med redogörelser för sina erfarenheter av mediegranskning och för
sina framtidsförhoppningar. Skribenter är Janerik
14 | Utgivarens förord
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Larsson, Håkan Hvitfelt, Gunilla Jarlbro, Olof Petersson, Kerstin Brunnberg, Lars Truedson, Christina Jutterström, Nils Hanson, Roland Poirier Martinsson,
Mats Olin, Maria Bjaring, Maria Edström, Susanne
Wigorts Yngvesson, Ola Sigvardsson, Thomas Mattsson, Helena Giertta och Axel Andén. Ett seminarium
om boken där flera av författarna deltog genomfördes
samma dag på SNS i Stockholm.
• Årsrapporten, som du håller i din hand, utgör underlag för ett seminarium 28 november på Sveriges
Radio. Förre radiochefen Mats Svegfors presenterar
och diskuterar sina lärdomar av ett yrkesliv i opinionsbildningens, publicistikens och statsbyråkratins
tjänst.
På Sim(o) deltidsarbetar kommunikatören/administratören Maria Diskay och undertecknade föreståndaren
Torbjörn von Krogh
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Mats Svegfors

Minskade resurser ger
sämre kvalitet
Medier och journalistik 1971–2012

Förre kårordföranden, statssekreteraren, Timbro-chefen,
ledarredaktören, chefredaktören, statlige utredaren, landshövdingen och radiochefen Mats Svegfors reflekterar över
sina lärdomar om och av journalistiken. Hur bildas opinioner? Hur utvecklas (eller avvecklas) journalistiken i förhållande till politiken och till samhällets olika intressenter? Vad
utmärker en framgångsrik chefredaktör i går, i dag, i morgon? Varför har centrala samhällsproblem flyttat bort från
mediernas fokus? Mats Svegfors delar med sig av sina erfarenheter från centrala positioner inom och utom medierna.
TvK

Det var senhöst 1970. Jag var vald till ordförande i
Lunds studentkår. Processen hade utspelats i medierna. Men det var en liten medial offentlighet. Den bestod av Sydsvenskans Lundasidor och av kårtidningen
Lundagård. Lokal tv fanns inte. Lokal radio spelade
ingen roll. Det hade gått lång tid sedan tidningen Arbetet hade haft någon särskild betydelse i Lund.
Jo, det fanns en annan offentlighet. I entrén till AF
(Akademiska Föreningen) fanns nästan alltid bokbord uppställda. Det var nog inte så mycket som sål-
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des, än mindre som lästes. Marx, Engels, Baran,
Sweezy, Althusser, Huberman, Gramsci, Lukacs, Gorz
och alla de andra stora namnen var mest just namn.
Den marxistiska teorin var svårtillgänglig. De svenska
marxisterna var något lättare att tillgodogöra sig; de
var färre, de var mindre teoretiska och deras böcker
var i allmänhet tunnare: CH Hermansson, Göran
Therborn, Bo Gustafsson, Jan Myrdal och inte alltför
många till. Men de flesta vänsterstudenter hade aldrig
läst en rad mer än vad de tvingats till via litteraturlistorna på sociologen, psykologiska institutionen eller
någon av alla de andra institutionerna som försökte
tvångsmata studenterna med marxistiskt inspirerad
teori.
Förekomsten av bokborden utgjorde likväl en
mäktig manifestation av att vänstern rådde över offentligheten. Någon gång fanns det ”motbord”. Det
blev lite genant. Det fanns några restupplagor av debattböcker skrivna av de under 1960-talet unga liberalerna: Daniel Tarschys, Carl Tham och några andra.
Mycket mer var det inte.
Den svenska mediala offentligheten i tidigt 70-tal
var endimensionell. Vänstern dominerade totalt. Så är
det lätt att beskriva situationen i efterhand. Samtidigt
är inte beskrivningen korrekt. På studentkårerna vann
fackliga och borgerliga partier val efter val. Inte så få
skulle också säga att vänsterjournalister helt hade tagit över redaktionerna i slutet av 60-talet. Men det
som var fel om studentkårerna var också fel om redaktionerna. I 1968 års journalistundersökning svarade blott tre procent av de tillfrågade att de sympatiserade med Vänsterpartiet (dåvarande Vänsterpartiet
18 | Mats Svegfors

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x118 18

2012-11-05 10:09:17

kommunisterna). Fem gånger så många svarade att de
sympatiserade med högerpartiet.
Och Sydsvenska Dagbladet, som om något var det
akademiska Lunds offentlighet, var inte något vänsterfäste, inte tidningen i stort och inte lundasidorna.
Tidningen levde fortfarande i den gamla tiden. Olof
Wahlgren var chefredaktör och verkställande direktör. Över lundasidorna rådde den gamle Lundagårdsredaktören Jan Mårtensson. Mårtensson var en utpräglat liberal journalist, mycket professionell och
inte alls partipolitisk eller partisk. Mårtensson var,
trots den till synes undanskymda befattningen som
Sydsvenskans lokalredaktör, en betydande publicist.
Visst skrev han nyhetsartiklar och redigerade en nyhetssida. Men han gjorde det utifrån ett slags samlat
ansvar för den lundensiska offentligheten. Till detta
hörde att han nyfiket uppmärksammade unga människor i universitetsmiljön som kunde tänkas söka en
framtida plats i den svenska offentligheten. Vänster
eller höger kunde därvidlag kvitta lika. Jan Mårtensson visade vad personer då betydde, och alldeles uppenbart fortfarande kan betyda, i Mediesverige. Intressant nog sökte inte Mårtensson någon egen plats i
offentligheten. Det fanns inget av stora gester i hans
publicistik, bara en fast övertygelse om att det han
gjorde i enskildheter på sina sidor i Sydsvenska Dagbladet var viktigt.
Feghet eller intuition?
Men ett vänsterfäste fanns i Lund, och det i samma
hus som jag hade mitt kårordföranderum. Per Lysan-
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der var redaktör för Lundagård. Kårtidningen blev
vänsterns huvudorgan. Mina vänner i kårledningen
tuggade fradga var gång tidningen kom ut. Och nog
ångrade de emellanåt att de valt mig till ordförande i
kåren. Jag var ju inte beredd att på allvar ta striden
med Lysander.
Jag var 22 år gammal, på mitt 23:e. Redan under
mina första dagar som kårordförande mötte jag frågan om det fria ordet. Hur skulle jag förhålla mig till
Lundagård? Visst, Lundagård var organ för studentkåren. Men Lundagård bars också av en mycket stark
egen tradition. Genom åren hade den varit lika
mycket kulturtidskrift som kårtidning. Gunnar Aspelin och Hjalmar Gullberg hade varit redaktörer under
tidningens tidiga år, Gunnar Fredriksson och Hasse
Alfredsson hade varit det under 50-talet.
Ofta spekulerar vi om andras bevekelsegrunder.
Samtidigt känner vi ju inte våra egna. Var det feghet
som gjorde att jag inte tog striden med Lysander och
vänstern? Eller var det en intuitiv känsla för publicistikens frihet? Eller berodde det på att Per Lysander
och jag trots allt rätt ofta fann varandra i diskussioner
om samhälle och politik? Hursomhelst: jag vann inte
ens någon långsiktig aktning hos den lundavänster
som jag då inte tog striden med. Ett par decennier senare var många av dess mest namnkunniga företrädare medarbetare på Svenska Dagbladets kulturavdelning. Efter en betydande resa högerut på politikens
vänster-högerskala delade de den uppfattning som
mina högervänner i Lund hade haft 20 år tidigare: jag
var inte pålitlig när det gällde relationen till vänsterkrafterna i samhället. För klarhets skull ska sägas att
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Per Lysander, såvitt jag vet, aldrig givit sig ut på någon
resa i bräcklig farkost, vare sig ensam eller tillsammans med sina politiska generationskamrater.
Från Lund till Stockholm
Jag lämnade Lund och var snart själv tidskriftsredaktör, först i mitten av 1970-talet för det moderata studentförbundets Svensk Linje och några år senare för
Svensk Tidskrift.
Både Svensk Linje och Svensk Tidskrift spelade
roll. Frågan är varför. De kom ut med 7–8 nummer
per år. Upplagorna översteg inte 3 000. Men det låg
något nästan mystiskt i offentligheten, eller snarare
offentliggörandet, som sådant. Så var det. Så är det
inte riktigt längre. Nu ligger det i allas makt att göra
något offentligt genom bloggar, Facebook och Twitter. Men det handlade inte bara om offentliggörande.
Det handlade också om en spänning mellan närhet
och avstånd som inte är alldeles lätt att beskriva. Både
Svensk Linje och Svensk Tidskrift fanns nära moderaterna, men ingen av dem var organisatoriskt bunden
till moderata samlingspartiet. Samma förhållande
kom jag så småningom att brottas med som ansvarig
för ledarsidan på obundet moderata Svenska Dagbladet.
Dialektiken mellan närhet och avstånd har inte
upphävts i och med internet. Men likväl spelar inte de
traditionella tidskrifterna samma roll. Svensk Tidskrift var en av de viktiga svenska politiska publikationerna under första hälften av 1900-talet. Eli F
Heckscher hade nystartat tidskriften 1911. Den finns
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nu kvar ”bara” i elektronisk form. Den socialdemokratiska tidskriften Tiden finns alltjämt i tryckt form.
Tidvis har den haft mycket stor betydelse för socialdemokratins inre utveckling. Men dess betydelse har
minskat dramatiskt. Tveklöst har det skett en mycket
stor förändring av offentligheten i och med it-revolutionen. Samtidigt finns det nya tryckta tidskrifter som
spelar stor roll: Axess och Neo till höger, Arena till
vänster.
Kanslihuset
Fredagen den 1 oktober 1976 började jag arbeta heltid på en näringslivsorganisation. Tre dagar senare,
måndagen den 4 oktober, sa jag upp mig. Under den
mellanliggande helgen hade jag fått frågan om att
börja arbeta för den tillträdande ekonomiministern
Gösta Bohman, i hans samordningskansli.
Valrörelsen 1976 hade varit extremt mediedriven.
Kent Asp har behandlat fenomenet i sin doktorsavhandling ”Mäktiga massmedier”. Medieexponeringen före valdagen kunde dock inte mäta sig med
medieexponeringen veckorna efter valdagen. De tre
blivande regeringspartierna och deras främsta företrädare kunde inte röra sig, inte ens inne i sina egna kanslier, utan att det rapporterades i text och bild i medierna. Så småningom skildrades hela regeringsbildningsprocessen i en av de bästa journalistiska böcker
som någonsin skrivits i Sverige, ”Kompromissernas
koalition”. Kai Hammerich hade följt koalitionsförhandlingarnas aktörer på mycket nära håll.

22 | Mats Svegfors

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x122 22

2012-11-05 10:09:18

I mitten av 70-talet var den politiska debattboken
död som genre och de snabba och spekulativa journalistiska böckerna hade ännu inte börjat skrivas. Hammerichs bok var genreskapande. Sigfrid Leijonhufvuds bok om sammanbrottet för Fälldins första regering ”Ett fall för ministären” var också den en alldeles
utomordentlig journalistisk reportagebok. Genren
hade knappt funnits före mitten av 70-talet. Den fick
av flera skäl stor betydelse för svensk journalistik.
Den bidrog till att bestämma kravnivån i journalistiken. Allt det som inte nådde upp till Hammerichs nivå
var journalistik av mindre värde.
Inifrån följde jag regeringspolitiken mellan åren
1976 och 1981.1 Utifrån föreföll det nog som om de
politiska aktörerna fortsatte att arbeta under extrem
bevakning. När väl regeringsbildningen var överstökad i oktober 1976 var bilden från insidan en annan.
Många besvär mötte vi som fanns i kanslihuset. Den
journalistiska bevakningen var ett av de minsta besvären. När väl något skrevs eller rapporterades som
ställde till det visste vi att det var resultat av medvetna
läckor och medvetet utnyttjande av journalister, framför allt från något av regeringspartierna.
Ett fortfarande intressant undantag var den journalistiska skildringen av statsministern Thorbjörn Fälldin. Han var ständigt bevakad. Ständigt bekräftade
medierna bilden av hans oförmåga och hans osäkerhet: den norrländske bonden som inte räckte till för

1)

Jag arbetade i samordningskansliet på ekonomidepartementet under
Fälldins första regering och var statssekreterare i bostadsdepartementet
under Fälldin II.
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uppgiften. Min generella erfarenhet, efter att ha sett
spelet mellan journalistik och politik från båda håll
och under lång tid, är att journalistiken i allt väsentligt
tecknar rättvisa bilder av politikens aktörer. Är det fel
åt något håll så är det att den journalistiska skildringen blir för överslätande och för snäll. Med Thorbjörn Fälldin var det precis tvärtom. Internt var han
den självklare ledaren. Han var det därför att han var
statsminister men han var det också i kraft av sitt intellekt. Han var extremt receptiv. Samtidigt hade han
en analytisk förmåga som var imponerande. I stort
blev den borgerliga regeringen byråkratins fånge. Men
det gällde inte Fälldin. Han såg igenom tjänstemännens föredragningar. De visste vad de talade om inom
sina snäva referensramar och som ett slags samhällets
reglertekniker. I Fälldin mötte föredragningarna verkligheten. Han visste att tjänstemännen i bästa fall talade reglerteknik, inte om en levande verklighet.
Men i medierna, inte minst i tv, var Fälldin den fåkunnige bonden som av misstag hamnat på statsministerposten. Reflektionen är för mig fortfarande
ofrånkomligt att det handlade om klass. Olof Palme
hade en utpräglad överklassbakgrund. Det var både
lättare och mer attraktivt för landets journalister, med
deras homogena medelklassbakgrund, att identifiera
sig med Palme än med Fälldin. Journalisterna ville
känna att de var som Palme, inte som Fälldin.
Svenska Dagbladet
Den 1 maj 1983 började jag arbeta på Svenska Dagbladet. Gustaf von Platen hade slutat som chefredak-
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tör året innan jag kom till tidningen. Efter åtta år som
chefredaktör flyttade han till Paris för att bli tidningens korrespondent i Frankrike. Ola Gummesson hade
efterträtt Buster. Inledningsvis hade jag inte mycket
med Gustaf von Platen att göra. Men detta ändrades
rätt snart. Så småningom kom vi att utveckla en rätt
nära relation, inte minst till följd av turbulensen i tidningsledningen under senare delen av 80-talet och
början av 90-talet.
Det finns verkligen anledning att stanna vid Gustaf
von Platen. Han är en av de stora tidningsledarna under senare delen av 1900-talet. I likhet med Bo Strömstedt i Expressen, Hasse Olsson i Dagens Industri,
Christina Jutterström i Dagens Nyheter och Thorbjörn Larsson i Aftonbladet hade hans person och
hans insatser avgörande betydelse för den tidning där
han verkade.
Traditionellt har bilden varit att en tidning står och
faller med sin redaktionelle ledare. Jag var med om
tre, i praktiken fyra, chefredaktörsrekryteringar på
Svenska Dagbladet. Åtminstone i de två första processerna som jag var involverad i sökte styrelsen den saliggörande personen som skulle vara tidningsmakare,
redaktionell ledare, opinionsbildare och kulturpersonlighet. Chefredaktören skulle kort och gott vara
som Buster eller Bo Strömstedt. Redan under den första rekryteringen, 1986–87 när Hans L Zetterberg rekryterades, hävdade jag med viss emfas att synsättet
var omodernt. Tidningar utvecklades allt mer till att
bli moderna kunskapsföretag. Föreställningen att chefen i sig själv skulle vara allt var närmast naiv. Snarare
borde man försöka rekrytera en chef som kunde
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åstadkomma allt det goda genom andra. Jag menade
att framtiden tillhörde chefredaktörer vars namn
knappt någon utanför redaktionen skulle känna till.
Till synes fick jag med tiden rätt. Lena K Samuelsson, chefredaktör för Svenska Dagbladet under en
mycket påtaglig framgångsperiod för tidningen, är
just anonym utåt. Men det är inte så att hon misslyckas med att ta plats i offentligheten. Hon söker inte
någon sådan plats, snarare skyr hon den. Och detta
tar verkligen inte ifrån henne något av förtjänsten av
tidningens framgångar.
Samtidigt hade jag fel, och detta redan när det
gällde Gustaf von Platen. Det var inte så att historien
beskrev en utvecklingskurva från den ensamme renässansmänniskan på chefredaktörsposten till den anonyme organisatören som inåtchef. De stora redaktörerna på 1950- och 60-talen – Ivar Harrie och CarlAdam Nycop i Expressen, Herbert Tingsten och Olof
Lagercrantz i Dagens Nyheter – var inte särskilt
mångdimensionella i sitt ledarskap. Inte minst de två
senare var skribenter, extremt starka i den rollen men
utan någons förväntningar att vara något annat. Bo
Strömstedt var förvisso en synnerligen stark redaktionell ledare men han var bokstavligen en av två i ledningen av Expressen. Strömstedts framgångar hade
varit otänkbara, eller i vart fall av annan art, om inte
Åke Ahrsjö hade svarat för siffrorna i Expressen som
tidningsaffär.
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Busters mästerskap
Gustaf von Platen var på sitt sätt den mest utpräglade
all-ledaren; Hasse Olsson och Thorbjörn Larsson var
aldrig skribenter. Men Busters mästerskap handlade
snarare om att välja rätt personer än om att göra allt
själv. Lennart ”Bomben” Persson rekryterades som
redaktionschef från Kristianstadsbladet. Allt det som
Gustaf von Platen saknade i fråga om uthållighet, ansvarstagande, stränghet, sparsamhet och konsekvens
stod Lennart Persson för. Efter några år kom också
Göran Lindberg till Svenska Dagbladet som marknadsansvarig. Vad spelar det för roll att tidningen är
bra om inte potentiella läsare och annonsörer upplyses om att det just förhåller sig så? Intressant nog letar
man fåfängt på nätet efter såväl Lennart Persson som
Göran Lindberg. Eller rättare sagt, namnen finns där
i mängder av referenser. Enligt Google är en av dem
svensk kannibal och den andre våldtäktsman som predikade jämställdhet iklädd polisuniform. Om Google
och Wikipedia kommer att fungera som framtidens
uppslagsverk kan historieskrivningen bli aningen besynnerlig.
Thorbjörn Larsson var måhända den allra starkaste tidningsledaren av de stora redaktörerna. Visst
gynnades han av att Bonniers systematiskt valde fel
gång efter gång när Bo Strömstedts efterträdare utsågs. Men under hans redaktionella ledning upphävde
Aftonbladet mediemarknadens naturlagar. Aftonbladet blev större än Expressen. Ej heller Thorbjörn
Larsson var dock ensam. Aftonbladets vd Gunnar
Strömblad syntes inte när Thorbjörn Larsson klev
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längst fram på scenen. Men han fanns där i bakgrunden. Min kunskap om Aftonbladets inre liv räcker
inte för att fördela äran. Dessutom har Gunnar
Strömblad och jag en sak gemensamt. Från första
ögonblick vi möttes har vår brist på entusiasm inför
den andre varit lika påtaglig. Likväl, Gunnar Strömblads roll på Aftonbladet är underskattad. Och utan
Gunnar Strömblad som vd för Svenska Dagbladet i
början av 2000-talet hade tidningen inte funnits kvar
idag.
Föreställningen att de namnkunniga redaktörerna
hör en förgången tid till är felaktig. Föreställningen
att de någonsin har funnits som allskapare är också,
djupare sett, felaktig. Slutligen är föreställningen att
de stora redaktörerna inte finns i vår tid, paradoxalt
nog, också felaktig. Thomas Mattsson och Jan Helin
– och till alldeles nyligen Martin Jönsson – spelar, eller
har som tidningsledare spelat, viktiga roller i dagens
offentlighet.
Förfluten tid
Tillbaka till våren 1983 när jag började arbeta på
Svenska Dagbladet. Det är inte så väldigt länge sedan.
Men det är verkligen förfluten tid. Reklam-tv och reklam-radio var inte ens påtänkta. Sveriges Television
hade 100 procents marknadsandelar (att jämföra med
ca 35 procent idag). Sveriges Radio hade nyss introducerat lokal radio. Tidningen Arbetet fanns kvar och
levde, om än inte i välmåga. Men under sin chefredaktör Lars Engqvist spelade den en viktig roll i politik
och samhälle. Stockholms-Tidningen hade startat igen

28 | Mats Svegfors

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x128 28

2012-11-05 10:09:18

två år tidigare och mötte mycket stor publicistisk respekt med Sven O Andersson som chefredaktör och
Rolf Alsing som redaktionschef. Kvällstidningarna
låg kvar nära sina högsta upplagor någonsin. Dagens
Industri hade just börjat sin marsch mot toppen. Tre
månader tidigare hade DI gått upp från utgivning tre
dagar i veckan till femdagarsutgivning. Ännu hade
inte DI blivit till ett tidningsunder. Under mina två
första år på Svenska Dagbladet skrev jag artiklar på
en mekanisk skrivmaskin. I början av 1980-talet var
det i stort sett som det hade varit på redaktionerna
och på mediemarknaden sedan tidigt 60-tal.
Till Svenska Dagbladet rekryterades jag som politisk redaktör. Mina arbetsdagar började kl 19.30
kvällen innan. Det var obligatoriskt att se Rapport,
Magasinet och sedan Aktuellt kl 21.00. Kommenterande journalistik var i stor utsträckning att kommentera det som hade sagts i television föregående kväll
eller som sades på morgonen i ekots sändningar. Etermedierna bestämde nyhetsdagordningen.
Mycket har förändrats, men inte allt. Kärnkraftsomröstningen hade hållits tre år tidigare. Kärnkraften
var fortfarande en av de stora politiska frågorna.
Dagens Nyheter med Olle Alsén på ledarsidan var den
starkast drivande kraften i motståndet mot kärnkraften. Världen har sedan tidigt 80-tal genomgått en
sannskyldig teknologisk revolution. Men frågan om
det fredliga utnyttjandet av kärnkraftsteknologin
dominerar nu, som då, politiken. En annan politisk
huvudfråga i början av 1980-alet var ubåtarna. Återigen hade Svenska Dagbladet sin huvudmotståndare i
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tiska konvergensen mellan Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter inletts. Innan jag kom till Svenska
Dagbladet hade jag varit vd för Timbro. Tillsammans
med styrelseordföranden Sture Eskilsson hade jag
startat Market Corner, en liten bokhandel invid Birger
Jarlsgatan. Det var en rätt opretentiös del av Timbro
vars verksamhet hade startat fem år tidigare. Men
tanken på en bokhandel hade betydande kraft. Vi
gjorde kvalificerad marknadsekonomisk litteratur
från England och USA direkt tillgänglig i Sverige. Jag
kommer fortfarande ihåg när Dagens Nyheters politiske chefredaktör Svante Nycander kom in strax efter
det att vi hade öppnat boklådan och köpte på sig ett
försvarligt lager av böcker. Kanske överdriver jag något, men inte alltför mycket: det gick några veckor, sedan hade Nycander tagit sig igenom bokhögen och
DN:s politiska linje började förändras.
Tio år efter den genanta bokbordssituationen i
Lund hade jag lärt mig. Dels hade jag upptäckt att det
fanns en intellektuell värld utanför Sverige, dels att
inte all tankeförändring handlar om att omedelbart nå
ut till en masspublik med nya sätt att tänka. Böcker
och smala tidskrifter kan spela en avgörande roll. För
min del hade det börjat några år in på 70-talet när jag
regelbundet började läsa den brittiska tidskriften
Encounter. Där mötte jag en tankevärld som var mer
eller mindre okänd i bredare lager på vår norröna
skandinaviska halvö. Encounter var inte uttryck för
någon samtidsbunden motreaktion till 60-talets politiska radikalisering. Encounter representerade en
stark och självständig liberal kultur- och idétradition
som dominerat den intellektuella debatten inte minst
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vid anglosachsiska universitet under hela efterkrigstiden. Framförallt under Melvin J Laskys redaktörskap för Encounter hade tidskriften samlat ett antal
ledande intellektuella som skribenter, många av dem
med en tidigare historia i den europeiska vänstern.
Men Encounter vara en del av ett slags antiauktoritär,
liberal international. Andra grenar av denna international representerades av universitetsinstitutioner i
USA, andra tidskrifter och av tankesmedjor i framför
allt England och USA. Encounter finns inte kvar. Dess
för tidiga frånfälle hängde bland annat samman med
att det hade visat sig att CIA varit en av tidskriftens
huvudfinansiärer.2
Marschen genom opinionerna
Opinionsförskjutningar sker inte genom att en opinionsbildare, än mindre en politiker, plötsligt förmedlar
ett nytt och annorlunda budskap till många läsare,
lyssnare och tittare. Nya opinioner börjar växa i små
grupper, kalla dem gärna eliter, och når successivt allt
fler. Det kan låta manipulativt men är det inte alls. En
viktig del av hela processen är att nya sätt att förstå
och beskriva verkligheten prövas i allt vidare cirklar,
det vill säga mot fler och fler människor och mot deras
kunskaper och erfarenheter. Den radikale tyske studentledaren Rudi Dutschke myntade uttrycket ”den
långa marschen genom institutionerna”. Staten skulle
erövras inifrån genom att radikala intellektuella steg2)

Encounters historiska arkiv finns tillgängligt på nätet (http://
www.unz.org/Pub/Encounter). Det är fortfarande värt att läsa tidskriften
trots att den lades ner för mer än 20 år sedan.
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vis skulle besätta allt fler poster i statsapparaten. På
motsvarande sätt kan man nog tala om ”en lång
marsch genom opinionerna”. Men det är inte en revolutionär strategi utan en reformistisk och demokratisk
strategi.
En sådan marsch hade inletts i mitten av 1960-talet
när vänstervågen började byggas upp. I Sverige blev
den av Göran Therborn redigerade boken ”En ny vänster” central för vad som sedan hände. När motsvarande inträffade i det liberala lägret nästan 15 år
senare var det ett antal mycket etablerade liberala
akademiker som tillsammans spelade den roll som
Therborn och hans medförfattare spelat 1966. Huvudrollerna innehades av sociologiprofessorn Hans L
Zetterberg, ekonomiprofessorn Ingemar Ståhl och
fysikprofessorn Tor Ragnar Gerholm. Tillsammans
återfanns de i Ratios vetenskapliga råd som ingick i
Timbrofamiljen. De svarade tillsamans med några
andra mycket prominenta akademiker för besluten
om svensk översättning och utgivning av liberala klassiker under förlagsnamnet Ratio.
Det finns anledning att särskilt uppmärksamma
delar av den mediala offentligheten som sällan ges belysning i medieforskningen. Offentligheten blir lätt
liktydig med journalistik. Och journalistik blir lätt liktydig med nyhetsjournalistik. Det är rimligt om man
ser blott till den sista länken i den kedja varigenom
opinioner bildas i det demokratiska samhället. Det är
nyhetsjournalistiken som når ut bredast, inte primärt
därför att opinionsbildande artiklar i tidningar inte
skulle nå ut brett utan därför att nyhetsrapporteringen har sin speciella spridningslogik. Den når ut i
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alla medier, inte minst via radio och tv med det breda
genomslag som etermedierna har. Men genom den ensidiga fokuseringen på nyhetsjournalistiken ger medieforskningen ofta en ytlig och förenklad bild av den
mediala offentligheten.3 Om man har ägnat en betydande del av sitt liv åt kommenterande journalistik
blir man aningen irriterad på att den egna verksamheten så sällan tillerkänns värde och betydelse av medieforskningen. Så tyckte jag när jag var direkt ansvarig för Svenska Dagbladets ledarsida. Så tycker jag
idag, 21 år efter det att jag lämnaden den positionen.
Resurserna – och modet – saknades
1980-talet dominerades av ett antal stora nyhetsfrågor: kärnkraften, löntagarfonderna, ubåtarna, statsministermordet. En jättefråga som borde funnits på
nyhetsdagordningen fanns där inte alls: den radikala
och mycket snabba avregleringen av de finansiella
marknaderna under senare delen av 80-talet. Vi fick
en överhettning i ekonomin som obevekligt ledde oss
fram emot kraschen i början av 90-talet. Mönstret var
tydligt, i denna fråga men också i andra stora frågor.
De journalistiska resurserna, kompetensen i sak och
det intellektuella modet saknades när det gällde att ta
sig an de riktigt stora samhällsfrågorna. Genom överhettningen i ekonomin, och en plötslig fri tillgång till
krediter, rusade tillgångsvärdena i Sverige.
Avsaknaden av tidig kritisk granskning av utredningen av statsministermorden är en annan under3)

Lars Nord representerar bland annat genom sin doktorsavhandling ”Vår
tids ledare” och ”Tyckandets tid” (Sim(o), 2009) ett undantag.
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låtenhetssynd i svensk 80-talsjournalistik. Hans Holmér var en charlatan. Men man behövde inte ens inse
detta för att inse att inte bara något utan att allt var
fel. Enligt svensk rätt är det inte polismästare som
leder förundersökningar utan åklagare. Det är verkligen ingen djärv gissning att statsministermordet
hade klarats upp om inte den holmérska utredningen
under månader hade jagat en mördare som var Olof
Palme värdig.
Den enskilt största mediedrivna nyhetsfrågan under 1980-talet var Expressens avslöjande av Ebbe
Carlssons semiprivata utredning. Ingvar Carlsson är
en av de politiker som jag respekterar allra mest. Det
hindrar inte att det är helt osannolikt att han inte
skulle ha informerats om Ebbe Carlssons aktiviteter.
Dels borde han som statsminister ha informerats. Till
grund för privatspaningen låg trots allt misstankar om
allvarliga missförhållanden inom säkerhetspolisen.
Dels strider det helt mot det politiska livets logik att
partiledaren/statsministern inte skulle ha underrättats. Riktigt känslig och intrikat information är hårdvaluta i alla organisationer, inte minst gäller det i politiken. Sådan information ger alltid access till ledningen, vilket i sin tur är det som mer än något annat
ger prestige. Journalistiken lyckades aldrig belägga att
Ingvar Carlsson varit underrättad. Som samhällsmedborgare kan jag tycka det var bra. Statsministern
kunde sitta kvar i orubbat bo. Men som redaktör
känns det fortfarande, två och ett halvt decennium
senare, kymigt.
Efter sex år som politisk redaktör i Svenska Dagbladet blev jag politisk chefredaktör. Skillnad gjorde
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det såtillvida att jag från och med den 1 juni 1989 ingick i direktionen för Svenska Dagbladet. Formellt
sett delade Bertil Torekull och jag det redaktionella
ansvaret för tidningen. Det fungerade bra, framför allt
därför att uppdelningen på mitt initiativ hade gjorts så
att vi i praktiken inte hade något med varandra att
göra. Jag var ansvarig för ledarsidan, Bertil Torekull
för resten av tidningen. Men i företagsledningen möttes vi. Under de två år som följde vände annonskonjunkturen nedåt. Svenska Dagbladets redan dåliga
ekonomi försämrades ytterligare. Vi insåg inte då att
vi var med om en historisk riktningsförändring. Fram
till skiftet mellan 80- och 90-tal hade varje diskussion
om dagstidningarnas förändring handlat om fler sektioner och höjda redaktionella ambitioner. Men det
som hände runt 1990 var inte en tillfällig nedgång i
tidningskonjunkturen. Den gamla tiden kom aldrig
tillbaka.
Nya villkor för journalistiken
Vilka var de avgörande förklaringarna? Internet,
skulle många säga idag. Men det var inte förklaringen, inte då. Det skulle ta ytterligare fem år innan
internet över huvudtaget började spela någon roll för
medierna i stort. Den annalkande krisen i ekonomin?
Ja, det var en delförklaring. Men det var ingen strukturell förändring. Introduktionen av reklam i radio
och tv? Det var definitivt en huvudförklaring. Tillkomsten av gratistidningar, i första hand Metro? Det
var också en huvudförklaring.
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Över huvudtaget började konkurrensen om reklampengarna öka dramatiskt i början av 1990-talet.
Även direktreklamen tog för sig på ett nytt sätt. Och
efter tv-reklam och Metro kom så småningom nätet.
Internet introducerades 1992. Tre år senare började
det få genomslag på mediemarknaden. Egentligen är
det inte så konstigt att etablerade reklammönster i
stort bryts upp när väl något, vid den här tiden flera
saker, inträffar som skakar om etablerade mönster
inom reklam och marknadsföring.
Jag var ensam chefredaktör för Svenska Dagbladet
mellan åren 1991 och 2000. Efter inre turbulens på
80-talet följde i det närmaste tio år av inre lugn. Men
omvärlden var desto oroligare. När vi insåg att annonsintäkterna inte skulle komma tillbaka hoppades
vi att attraktiva redaktionella satsningar skulle skapa
nya annonsintäkter. Vi lärde oss att det inte fungerade. Som chefredaktör ville jag ju så gärna att det
skulle finnas en möjlighet för oss att satsa oss ur krisen. Men kungsvägen till en förbättrad tidningsekonomi är väsentligen, som det har visat sig senare, att
dra ner kostnader. Övergången till tabloid är en viktig
del av en neddragningsstrategi. Men det var inte bara
kostnadsskäl som motiverade övergången till tabloid.
Också läsarna efterfrågar det mindre formatet. Det
hindrar inte att den publicistiska uppoffringen är betydande. Tabloidformatet driver en annan typ av journalistik än broadsheet. Det är tydligt i Sverige och det
är tydligt i de andra länder där kvalitetstidningar har
försökt behålla kvaliteten trots att man gått ned i sidformat.
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I flera av de stora politiska affärerna under 1980talet spelade medierna stor roll. Detsamma kan inte
sägas om 1990-talet. Det präglades snarare av att
verkligheten vida överträffade journalistiken. Sovjetimperiet upplöstes. Vi hade ett storkrig i Europa genom Jugoslaviens upplösning. Sverige övergav sin traditionella utrikespolitik som hade varit rådande sedan
början av 1800-talet och blev medlem i EU, detta efter
den i stor utsträckning hemmalagad krisen i svensk
ekonomi. Journalistiken spelade en mycket mindre
roll än vad man skulle ha förväntat sig i alla dessa
stora skeenden.
Det mest relevanta fick stå tillbaka
När vi så småningom får tillräckligt perspektiv på
journalistikens och mediernas utveckling kring millennieskiftet är det kanske viktigaste som hände att de
stora medierna övergav ambitionen att vara heltäckande och att redigeras utifrån grundläggande relevanskriterier. Tidningen i tabloidformat rymmer inte
samma nyhetsredovisning som tidningen i broadsheet. Med insikten om att allt ändå inte kunde redovisas i varje dags tidning öppnades för en starkare
egen prioritering. Det blev helt legitimt att gradera
upp den egna nyheten eller det egna reportaget på bekostnad av det som i ett allmänt nyhetsperspektiv var
viktigast just den dagen. Det blev viktigare att gräva
fram något eget än att presentera det som hade störst
relevans för läsare, lyssnare och tittare. Besparingskrav och publicistisk ideologi utvecklades parallellt.
Resultatet har blivit mycket tydligt. Den som lägger
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Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet bredvid
New York Times idag ser vad som har hänt. Och det
är inte New York Times som har ändrat format, redigering, prioritering och innehåll.
Mitt 90-tal dominerades framföra allt av tidningsekonomi. Det hindrade inte att vi gjorde mycket journalistik i Svenska Dagbladet som jag i efterhand kan
känna betydande stolthet över. Inte minst gjorde vi en
satsning på europabevakningen som fick betydelse
också för svensk journalistik i stort. Det som man
skulle kunna kalla ”riktkarlsfunktionen” ska inte underskattas. Om en redaktion åstadkommer journalistik på ett område som har påtaglig kvalitet blir det
mycket svårare för andra medier att driva medioker
journalistik. Risken är att det mer eller mindre varje
dag visas i offentligheten att den dåliga journalistiken
är just dålig. Vi rekryterade tre nya europamedarbetare till Svenska Dagbladet: Rolf Gustavsson, Mats
Hallgren och Ylva Nilsson. Tillsammans med de medarbetare vi redan hade kunde vi forma en europaredaktion som var i särklass.
Slående är hur mycket som kan åstadkommas med
enskilda satsningar som ju trots allt inte är av den
ekonomiska omfattningen att de stjälper ens en tidning med begränsade ekonomiska resurser.
Vi prioriterade därtill näringslivsredaktionen allt
starkare. Men Dagens Industri verkade under skattemässiga villkor som gjorde det mycket svårt för varje
konkurrent att tävla med Dagens Industri. En mycket
stor andel av Dagens Iindustris upplaga var, och är
rimligen fortfarande, företagsbetald. Prenumerationskostnaden är avdragsgill för företagen. Mervärdes38 | Mats Svegfors
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skatten kvittas bort. Läsaren betalar inte ett öre och
förmånsbeskattades inte. Tala om presstöd!
SvD + DN borde varit sant
Jag slutade på Svenska Dagbladet i februari 2000.
Men på sätt och vis – inser jag i efterhand – slutade jag
redan sommaren 1998. Jag hade inte bara varit djupt
inblandad i utan direkt drivande i planerna på ett ekonomiskt samgående mellan Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter. Svenska Dagbladets styrelseordförande Lennart Hagelin hade på senhösten 1997 bett
mig fundera på om det fanns någon möjlighet att
väcka tanken på ett samgående mellan SvD och DN.
Jag började fundera och åkte i december 1997 över till
USA för att i största hemlighet studera erfarenheterna
av så kallade Joint Operating Agreements (JOA) mellan tidningsföretag där. JOA är en konstruktion som
regleras genom undantag från den stränga amerikanska antitrustlagstiftningen. JOA innebär att konkurrerande tidningar samordnas ekonomiskt med bevarande av det redaktionella oberoendet. Jag besökte
Detroit och York i Pennsylvania där två av de framgångsrika JOA-arrangemangen fanns.
När jag kom hem skrev jag en rapport med en skiss
till hur en lösning skulle kunna se ut på Stockholms
morgontidningsmarknad. I princip blev de båda tidningarna en och samma affär. Annonserna var gemensamma. Upplageförsäljningen samordnades. I och
med att annonsprodukten var densamma spelade det
ingen roll vilket redaktionellt innehåll prenumeranterna ville ha. Jag hade suttit med på prenumerations-
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avdelningen i York och hört försäljarnas samtal med
kunder: ”Oh, you don’t want York Daily Record.
Fine, then I register you for The York Dispatch. Pardon? You asked for discounts. No, sorry. No discounts here in town.”
Med en gemensam ekonomisk affär upphörde konkurrensen, och därmed rabatteringen, på såväl upplage- som annonsmarknaden. Annorlunda uttryckt:
det uppstod ett behändigt monopol på morgontidningsmarknaden. Men ett fruktbart monopol. Ty redaktionellt var tidningarna fristående från varandra.
Efter några månader var allt klart. De rådgivare
som Svenska Dagbladet hade inne från en stor M&Aavdelning på en internationell bank var lyriska när de
väl börjat räkna på den ekonomiska potentialen. Värdet av en JOA-konstruktion mellan Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter räknades i miljardbelopp.
Varje enskildhet i affärsuppgörelsen var utförd i text
och paragrafer. Det fanns ekonomiska garantier genom avtalet för en bevarad journalistisk ambitionsnivå tio år fram i tiden såväl i Svenska Dagbladet som
i Dagens Nyheter. Percy Barnevik, då ordförande i
Investor, hade utverkat ett klartecken från statsministern, det vill säga Göran Persson. Endast en komponent saknades. Inom familjen Bonnier hade krav rests
på att kulturministern Marita Ulvskog skulle ge försäkringar att denna uppgörelse inte skulle användas
av henne och hennes parti för att angripa Bonniers för
monopolsträvanden.
Investors vd Claes Dahlbäck och jag träffade
Marita Ulvskog för att utverka detta besked. Hon sa
blankt nej.
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De efterföljande dagarna fortsatte likväl processen.
I ett nattligt telefonsamtal som Bengt Braun och jag
hade med Marita Ulvskog, som störtförkyld hade
flugit till Kanada, lovade Bengt Braun att leverera
samma konstruktion i Malmö och därmed säkra Arbetets överlevnad. Men Marita Ulvskog vidhöll sitt
nej.
Det finns egentligen inte värdeord nog för att formulera hur katastrofalt Marita Ulvskogs ställningstagande var. I stället för tio år av säkrad journalistik i
Stockholms och Malmös två stora morgontidningar
följde år av kriser och neddragningar. Arbetet lades
helt följdriktigt ner några år senare.
Politik är nästan alltid tillbakablickande. Det
handlar sällan om att finna nya lösningar för en annorlunda framtid. (Och framtiden är ju definitionsmässigt alltid annorlunda.) Men den stockkonservatism som Marita Ulvskog visade med sitt nej till en
strukturlösning för morgontidningarna i två av Sveriges tre storstadsregioner tar alla priser. Dessutom
visade hon med ett enda ord att föreställningen om
Göran Perssons styrka mest var en myt. Utan att ens
tveka desavouerade hon sin regeringschef totalt.
Slottet i Västerås
Jag lämnade Svenska Dagbladet, och ordförandeskapet i Tidningsutgivarna, och blev landshövding i det
som var mitt hemlän sedan 14 år tillbaka, Västmanland. Därmed klev jag över kritstrecket och blev en
del av den makt som de fria medierna har som huvuduppdrag att granska.
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Att vara landshövding är ur bevakningssynpunkt
tacksamt. Uppdraget är inte alltid så viktigt, annat än
möjligen i en rätt svårutredd symbolisk mening. Likväl har det medial attraktionskraft. Det man gör som
landshövding ger publicitet. Publiciteten är nästan undantagslöst positiv. Ofta jämförde jag med bevakningen av mina ”kollegor” i stadshuset på andra sidan
Svartån sett från slottet i Västerås. Kommunpolitikerna var valda av folket. De hade jämförelsevis stora
och viktiga frågor att hantera. De hade ett stort direkt
ansvar. De fick bara undantagsvis positiv publicitet.
Denna brist på rim och reson i synen på landshövdingen i länet och på kommunalpolitikerna i samma
län motsvarades av inställningen hos människor i gemen som jag mötte under åren i Västerås. De politiker
som de själva hade valt kritiserade de gärna. Men
landshövdingen möttes med respekt, för att inte säga
vördnad. Frågan är vad som betingade vad? Är det
mediespeglingen som betingar den allmänna attityden? Eller är det allmänhetens inställning till landshövdingefunktionen som återspeglas i attityden i medierna?
Min generella erfarenhet är inte att mediegranskningen är besvärlig utan att den av uppenbara skäl
nästan inte finns. Vid ett tillfälle utsattes jag av Aftonbladet för en ”konjaksgranskning” av samma slag
som Dagens Nyheter tidigare hade utsatt Vägverket
för. Länsstyrelsen gjorde hela jobbet åt Aftonbladet:
tog fram all redovisning med en insats som sträckte
sig långt utöver vad offentlighetsprincipen krävde.
Sedan hörde vi inte något av Aftonbladet på ett par

42 | Mats Svegfors

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x142 42

2012-11-05 10:09:19

månader. Så ringde samme journalist av sig igen: han
hade haft bort materialet. Kunde vi ta fram det igen?
Ja, det kunde vi. Därefter var det tyst, såväl i telefon
som i Aftonbladets spalter. I sanningens namn ska
dock sägas att den lokala tidningen VLT, genom
Anders Lif, gjorde ett riktigt seriöst försök att bedöma
min ämbetsutövning. Som landshövding var jag
mångsysslare. Ägnade jag verkligen tillräcklig omsorg
åt den myndighet jag var chef för?
Avsaknaden av granskning handlar inte i första
hand om bristande journalistisk ambition eller bristande förmåga. Det handlar om att medierna befinner
sig i ett alldeles hopplöst resursmässigt underläge. Jag
säger inte att det finns särskilt mycket av maktmissbruk att avslöja. Däremot finns mycket av oskicklighet, brist på ambition och dåligt chefskap att blottlägga. Jag tror inte att det är värre än i privat sektor
men korrektivet i statlig verksamhet är just granskning och offentlighet.
Är en annan nyhetsvärdering möjlig?
I sammanhanget finns en journalistisk metodfråga
som är både intressant och viktig. Om tre glas konjak
är upptagna på en statlig representationsnota är företeelsen lätt att beskriva. Om däremot en myndighetschef är oskicklig är det genast lite besvärligare. Hur
formulerar man en nyhetstext på temat att myndighetschefen NN:s ämbetsutövning karaktäriseras av
dåligt omdöme och oförmåga? Hur kan redaktionen
och den enskilde journalisten ge en beskrivning som
är tillräckligt distinkt för att den ska kunna försvaras
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och inte bara framstå som allmänt förtal? Hur leder
man i bevis att en myndighetschef är direkt oskicklig?
Avsättningen av Tillväxtverkets chef Christina
Lugnet belyser detta väl. Visst var utgifterna för intern
representation värda viss kritik. Men varför utreddes
inte det hela först? Vem bar faktiskt ansvar och vari
låg bristerna? Och varför fick det inte utmynna just i
kritik? Var Christina Lugnet en duglig verkschef? Om
hon var det så var det ju inte rimligt att avsätta henne
för några enstaka beslut av helt marginell betydelse
för verksamheten som sådan. Vilken roll spelade det
att hon var myndighetschef under ett statsråd, tillika
partiledare, som just då var i närmast desperat behov
av uppmärksamhet? Vi i medierna har sannerligen
inte anledning att vara stolta över hanteringen av Tillväxtverket – inte för det vi gjorde och än mindre för
det vi inte gjorde.
Resurser brister i granskningen av offentliga makthavare. Men resurser brister också för att följa och
rapportera om den offentliga verksamheten. I fyra år
ledde jag en stor parlamentarisk utredning om ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan stat, landsting
och kommun. Utredningen var ”stor” i nästan varje
avseende. Det var mycket stora frågor som behandlades. De var centrala för de politiska partierna. Många
personer var inblandade. Utredningsarbetet pågick
under lång tid.
I efterhand kunde jag konstatera att av de stora nyhetsredaktionerna var det bara Dagens Nyheter som i
praktiken bevakade utredningens arbete. (Med den
förändring som har skett sedan dess skulle ej heller
DN ha följt denna utredning idag.) Jag säger verkligen
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inte detta därför att jag skulle velat ha större uppmärksamhet riktad mot det jag höll på med. Vi var
flera som deltog i utredningsarbetet, eller som hade
intressen i utredningsarbetet, som debatterade utredningen offentligt. Därmed fick vi mer än nog av offentlig uppmärksamhet. Men var skedde den kritiska
granskningen av utredningsarbetet?
Intressant nog uppmärksammades utredningen i
betydande utsträckning av Sveriges Radios lokala redaktioner. I samband med de många lokala konferenserna och kommunbesöken gjordes intervjuer eller
ordnades direktsända studiosamtal. För den lokala
radion blev det händelser av utredningsprocessen.
Fiktionen är att stora och viktiga offentliga beslutsprocesser skildras och granskas kritiskt av de mest resursstarka medierna. Men så är det inte. Den offentliga uppmärksamheten riktas mer och mer mot sådant
som har något spektakulärt över sig. När den tidigare
västmanländska kommunen Heby – med Anders Wall
och hans hustru Charlotte som prominenta komuninnevånare – skulle byta län ledde det till omfattande
och långvarig uppmärksamhet. Men när vi i Ansvarskommittén sedan förberedde en länsreform som i steg
för steg skulle förändra eller avskaffa den länsgräns
som hela Hebyfrågan gällt kunde vi i stort sett hålla
på fredade för medialt intresse.
En intressant fråga är självfallet vad i offentlig och
privat maktutövning som bevakas. En annan fråga är
i vilket perspektiv och med vilka ingångsvärden som
bevakningen sker.
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Kommentator – debattör – granskad
Jag har under lång tid haft privilegiet att medverka
som kommentator. Jag gjorde det ofta när jag var på
Svenska Dagbladet men gjorde det också som statlig
myndighetschef. Och det är just ett privilegium att
medverka i medier som kommentator. Redaktionen
har pekat ut mig som kommentator. Frågorna blir
närmast underdåniga, nästan aldrig kritiska. Och det
är ju självklart. Om det jag har att säga inte är insiktsfullt och viktigt, varför har redaktionen då kallat mig
till studion? Som kommentator tilldelas jag en allmän
legitimitet, som får verkningar långt utanför den
situation och den fråga som just en speciell kommentar gäller.
En annan roll är debattörens. Då ligger i rollen att
det jag säger är kontroversiellt. I radio- eller tv-studion möter jag någon som har en helt annan syn eller
ett helt annat perspektiv. En sannskyldig skräckupplevelse, men samtidigt lite komisk som skräckupplevelse, var en morgon i TV4 i slutet av 90-talet när jag
skulle diskutera frågan om innehav av barnpornografi
i tryckt skrift skulle straffbeläggas i vanlig lag, det vill
säga med förbigående av tryckfrihetsförordningen.
Min motdebattör var en synnerligen sympatisk ung
kvinna som företrädde Ecpat (förkortningen står för
End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes). Hennes
mycket ungdomliga utseende gjorde henne till en kongenial företrädare för det hon företrädde. Jag förde ett
strikt konstitutionellt resonemang, hon ett renodlat
humanitärt. Jag hade till 100 procent rätt i det jag sa.
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Jag tror aldrig min motdebattör någonsin hade reflekterat över existensen av ett tryckfrihetsskydd. Men för
min del var ju debatten förlorad i samma ögonblick
som morgonkameran riktades mot soffan vi satt i.
Hon såg närmast ut som den typen av barn som jag
brukade äta till frukost. Vad spelade det då för roll
vad jag sa om betydelsen av tryckfrihetsförordningens
exklusivitet när det gällde skyddet för det tryckta
ordet.
En tredje roll är den granskades. Då möter inte intervjuobjektet en journalist som frågar underdånigt
eller en journalist som lockar fram meningsbrytningen utan en journalist som rannsakar. I rollen ligger att intervjuobjektet är skyldigt.
Det är lätt att förstå varför de arketypiska rollerna
uppstår. Samtidigt är det besvärande att så mycket av
tolkningarna av det som sägs bestäms redan genom de
roller som de medverkande tilldelas.
Sveriges Radio
På hösten 2008 fick jag frågan om att återvända till
medievärlden. Enkelt uttryckt: det hade trasslat till sig
i rekrytering av ny radiochef efter Kerstin Brunnberg.
Om Cilla Benkö hade varit man hade frågan aldrig
gått till mig. Då hade hon direkt utnämnts till ensam
ny vd för Sveriges Radio på våren 2008. Men hon var
kvinna, dessutom knivskarp och utan att be om ursäkt för sitt kön och sin begåvning. Det är klart att
styrelsen tvekade.
Den 1 februari började jag på Sveriges Radio. I
mars skulle regeringen lägga sin public servicepropo-
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sition. Regeringen Reinfeldt hade rivit upp det beslut
om public service som socialdemokraterna och centern hade fattat strax före valet 2006. En ny utredning
tillsattes. Men den nya regeringen visst inte vad den
ville med public service. Den ville bara något annat,
eller kanske snarare: ville vilja något annat än den
tidigare socialdemokratiska regeringen. Alliansregeringens utredning lade inte fram förslag till en ny politik. En proposition måste likväl fram. Tre månader
försenat kom den i juni 2009. Förslaget klubbades
igenom. Den gamla politiken bekräftades genom ett
nytt beslut.
Till följd av det politiska trasslet och det nya beslutet blev tillståndsperioden inte sex utan fyra år. Det
nya tillståndet började gälla den 1 januari 2010. En
kontrollstation var inlagd mitt i tillståndsperioden. Vi
började förbereda den hösten 2010, några månader
efter att det nya tillståndet hade börjat gälla. Men
nästa sändningstillstånd skulle ju förberedas av en offentlig utredning. Skulle den hinnas med måste dess
direktiv vara klara våren 201l. Också detta började vi
förbereda hösten 2010.
Utan att överdriva så körde det ihop sig för regeringen Reinfeldt i public servicepolitiken. Och regeringen körde ihop det för oss.
Mycket finns att säga om utredningsprocessen och
de olika utredningsfrågorna inför nästa tillståndsperiod, det vill säga 2014–2019. Utredningen presenterade sitt betänkande i början av september 2012.
Men det intressanta är hur svårt det är för politiken
att hålla fingrarna borta. Alla partier är överens om
armlängds avstånd och att public service oberoende
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ska värnas. Men så lyckas man likväl åstadkomma att
public service är utsatt för en ständigt politisk prövning. Detta säger något generellt om politik som dessutom är rätt självklart. När något ligger under politikens domvärjo så lägger sig också de politiska partierna i. Och förunderligt vore det väl annars. I en demokrati väljer människor politiker för att de ska lägga
sig i. Det måste mycket starka institutionella arrangemang till om politiken inte ska lägga sig i. Sådana institutionella hinder finns inte idag.
Till detta kommer, eller i vart fall kom, en helt annan faktor under det tidiga 2000-talet. De stora privatägda mediehusen i Europa inledde en kampanj mot
public service. Det är inte svårt att se att initiativen utgick ifrån Storbritannien och Murdoch. Instrumentet
för att driva kampanjen blev det finförgrenade nätet
av tidningsföretag i Europa. Det samstämda kravet
var att public service skulle begränsas, inte minst på
nätet. Effekterna uteblev inte. Såväl ekonomiskt som
verksamhetsmässigt har public service begränsats i
många länder. Det hänger självfallet samman med krisen i den offentliga ekonomin. Men den är på intet
sätt ensam förklaring. En bestående framgång för de
starka kommersiella medieintressena i Europa är den
”förhandsprövning” som införts i ett antal europeiska
länder, också i Sverige. Det krävs ett särskilt politiskt
tillstånd om ett public serviceföretag ska inlemma nya
tjänster i sitt utbud. Såväl public servicevärde som
marknadspåverkan ska prövas. Det räcker alltså inte
att det är bra för lyssnare och tittare. Den nya tjänsten
får inte störa marknaden alltför mycket. Av det senare
skälet ska också de kommersiella konkurrenterna
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vara med och tycka om vad som får förekomma i
public service.
Barrikader mot politiken
I nio år var jag myndighetschef under regeringen men
ingen gång under den tiden hade jag anledning att
fundera så mycket på vad politiken betydde för min
verksamhet som under åren på Sveriges Radio. Med
detta är verkligen inte sagt att vi i vår dagliga verksamhet på Sveriges Radio funderar mycket över regeringen. Men om jag ska uttrycka det värderande och
mera impressionistiskt än rationalistiskt: förhållandet
blir alltid neurotiskt mellan politiken och samhällelig
verksamhet som är publik. Politikerna får svårt att
förhålla sig till verksamheten, det må sedan vara polisen, Sveriges Radio eller ett festande Tillväxtverk.
Och som ansvarig för en verksamhet som tilldrar sig
politikens intresse bygger man barrikader. Man vill
helt enkelt hålla politiken borta och utanför.
Men det är viktigt att säga att det är Sveriges Radios ledning som har politiken i nacken, inte redaktionerna och inte de enskilda journalisterna.
Den svenska erfarenheten av förhållandet mellan
politik och medier är bara en föraning om vad som
kan vänta om spåren från public servicepolitiken i andra länder följs. När väl public service dras in i politiken tycks det oemotståndligt för politiker och politiska partier att politisera public service så långt att
också enskildheter i verksamheten görs till föremål för
politiska strider.
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När det gäller Sverige ska också sägas att en påtaglig politisering av public servicefrågorna genom bland
annat förhandsprövningen är en tendens. Samtidigt
finns en rakt motsatt tendens. Under 2000-talets första decennium avpolitiserades programbolagens styrelser. Varken Sveriges Radios eller Sveriges Televisions styrelse innehåller numera några politiker. Valet
av Lars Leijonborg till styrelseordförande i Utbildningsradion är det enda, och mycket olyckliga, undantaget. Den ständiga upptagenheten av det politiskt
bestämda ramverket för public service innebär inte
heller att politiken sträcker sig in i programverksamheten. Tvärtom är den journalistiska verksamheten i
public service mer opåverkad av yttre faktorer än i någon annan del av mediesamhället. Den ekonomiska
pressen på de svenska tidningsföretagen innebär inte
att annonsörerna eller tidningsägarna har blivit mer
tilltagsna när det gäller tidningarnas innehåll. Däremot är ekonomin i sig så begränsande för tidningsföretagen att det påverkar djupt in i journalistikens
ganglier.
Public service i Sverige är starkt: Sveriges Television på marknaden och Sveriges Radio därjämte publicistiskt. Det är verkligen inte svårt att beskriva Sveriges Radios alla framgångar under de senaste åren.
Verksamheten drabbades av en både inre och yttre
förtroendekris några år in på 2000-talet. Men efter
det att Kerstin Brunnberg med en ny ledning tillträdde
2007 och Cilla Benkö och jag, också med en i betydande utsträckning förnyad ledning, tog över 2009
har det skett en konsolidering i nästan alla avseende.
Vi som har lett Sveriges Radio under de senaste åren
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har anledning att slå oss för bröstet, men bara i begränsad utsträckning. Det är en kombination av en
extremt stark publicistisk kultur och rimliga ekonomiska förutsättningar som är huvudförklaringen till
Sveriges Radios ställning i mediesamhället.
Men det ska också sägas att det har mycket stor betydelse vem som har det yttersta ansvaret för en redaktion och för ett medieföretag. På längre sikt är det
helt avgörande. Min tro på direkt styre är måttlig, för
att inte säga obefintlig. Visst är det frestande att lägga
sig i det dagliga arbetet på en redaktion om man är
chefredaktör eller publisher/vd. Man har sådan lust
till det publicistiska. Men det är ett effektivt sätt att ta
lusten och kreativiteten ur en organisation om man
som högste chef alltför ofta finns där med sitt pekfinger eller sina tillrättavisningar. En chef må vara hur
duktig och kreativ som helst, hen kan aldrig överträffa den samlade kreativiteten hos en grupp av medarbetare. Samtidigt är det ledningen för en redaktion
eller ett medieföretag som på sikt bestämmer den kultur och de värden som faktiskt bestämmer vad det
dagligen kommer ut av arbetet. I detta ligger att dialog alltid är viktigare än order, faktisk kommunikation (det vill säga vad man själv gör och hur man beter
sig) alltid viktigare än prat, egna ambitioner och attityder alltid viktigare än policies.
Minskade resurser ger lägre kvalitet
Men samtidigt går det knappast att överdriva betydelsen av rimliga ekonomiska förutsättningar för att
kunna vidmakthålla kvalitet i journalistik. Med risk
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att utmana, och att göra det vid fel tillfälle, skulle jag
vilja påstå att knappt någon politiker, eller företagsledare i mediebranschen, begriper sig på den grundläggande ekonomin i kunskaps- och informationssamhället. Fiktionen är att det alltid går att effektivisera, och därmed spara, mer. Underförstått kan detta
ske utan konsekvenser för det som produceras. Så är
det inte. Det sker en genomsnittlig produktivitetsökning i ekonomin på två till fyra procent per år. Det
hänger samman med att insats av arbete kan ersättas
av maskinellt arbete. Men det hänger också samman
med att arbetsmoment som utförts mer eller mindre
manuellt i Sverige läggs ut på underleverantörer i låglöneländer. När manuell produktion flyttas från höglönelandet Sverige till låglönelandet Kina registreras
detta som en produktivitetsökning i den svenska ekonomin!
Det finns i princip ingen potential för produktivitetsökningar i kunskapsarbete som är bundet till
Sverige. Det gäller journalistik men också så vitt
skilda områden som humanistisk forskning och barnomsorg. Krav på produktivitetsökningar inom sådana
områden blir till besvärjelser, lika irrationella och lika
resultatlösa som andeutdrivning. Minskade reala, det
vill säga verkliga, resurser till journalistik leder till
sänkt kvalitet. Det gäller tidningsredaktioner i kommersiella medieföretag och det gäller Sveriges Radios
redaktioner.
Under de gångna fyra åren har inte de reala resurser som vi har kunnat använda till radioproduktion i
Sveriges Radio minskat. Det beror på tidigare besparingar i Sveriges Radio och på ett ackumulerat överMinskade resurser ger sämre kvalitet | 53
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skott som byggts upp internt. Det beror på en extra
engångsuppräkning av pengarna till public service
2010. Och det beror på låga löneökningar under 2010
och 2011. Under 2013 avgörs om Sveriges Radio ska
få behålla rimliga ekonomiska villkor, det vill säga
villkor som beaktar de faktiska ekonomiska förutsättningarna. Om alla klipps efter samma kastrull, det vill
säga om resurserna för svensk radio dimensioneras utifrån att ABB kan lägga ut tillverkning i Kina, så är
den journalistiska kvaliteten dömd att urholkas.
Räknenissarna styr
Besparingskraven riktade mot redaktionell produktion tenderar sedan ett antal år tillbaka att vara det
starkaste imperativet av alla som riktas mot journalistiken. Det gäller Sverige och det gäller i samhällen
jämförbara med det svenska. Man brukar säga att det
är möjligt att transportera hästar i hästsläp därför att
hästarna är fullt upptagna av att hålla balansen under
transporten. De har inte mentalt utrymme att göra något annat än att just hålla balansen. På motsvarande
sätt riskerar journalistiken att passiviseras av reala besparingskrav. Redaktionsledningarna är fullt upptagna av att hålla den ekonomiska balansen. Mycket
utrymme finns inte för kreativt och utvecklande arbete. Samtidigt vill ingen erkänna detta ekonomins
primat. Det ingår i idealföreställningen om en skicklig
redaktionell ledare att denne ”klarar ekonomin”.
Det är frestande att använda Jan Guillous uttryck
”räknenissar”. Nästan alla som har makten över medieföretagens utveckling är, eller har blivit, just räkne-
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nissar. Perspektivet är ensidigt ekonomiskt. När man
läser public servicekommitténs betänkande4 finns inte
mycket sagt om publicistik, om förutsättningarna för
kvalitetsjournalistik, om hyperkommersialiseringen
av medieinnehållet i det moderna mediesamhälet. Det
kommer att te sig besynnerligt när man så småningom
ska skriva vår tids mediehistoria att de riktigt stora
frågorna och avgörande perspektiven var fullständigt
frånvarande när public service utreddes 2012. Det avgörande för den höga kvalitet som finns i så mycket
som görs inom Sveriges Radio är att den redaktionella
kulturen har vidmakthållits. Det beror på generationer av ledningar i Sveriges Radio. Det beror på ett
stort antal enskilda medarbetare som har varit med
länge och som mer eller mindre vigt sitt liv åt kvalitetsjournalistik. Det beror på att verksamheten har
kunnat skyddas mot alltför långtgående krav på sälj/
köp-modeller. Det avgörande är att detta sammantaget har lett till att de olika redaktionerna har kunnat
hållas samman. De publicistiska kraven har utvecklats och förts vidare organiskt. Verksamheten har inte
förminskats till ett marknadstorg där allt ständigt har
varit till salu för lägsta möjliga pris. Sveriges Radio
har blivit till en organism av organismer.
Samhället är större än marknaden
Med detta är inte sagt att pengarna inte måste räknas.
Det är sagt att det också finns andra perspektiv. Men
vi lever nu i en tid där politiker, företagsledare och alla
4)

Nya villkor för public service, SOU 2012:59.
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vi som bestämmer knappt vågar säga detta självklara.
Det finns kvaliteter som är avgörande för vårt samhälle som inte ryms i ett boksluts sifferkolumner. Att
påpeka detta är allt annat än flum. Flummet ligger i
stället i att konsekvent blunda för allt som inte kan
kvantifieras i kronor och ören. Vi har hamnat i en
ekonomismens ”new age”. Marknadsekonomin är en
oerhört viktig social innovation. Men marknaden och
den ekonomiska beskrivningen av samhället är inte
samhället. Liberaler säger ofta att ”samhället är större
än staten”. Men lika viktigt är att inse att också ”samhället är större än marknaden”.
Omsätt resonemanget på Financial Times och The
Economist. Utan sina publicistiska traditioner, som
bärs upp av mycket starka redaktioner, skulle dessa
båda publicistiska institutioner vara betydelselösa.
Och detta är sannerligen mer än bara en belysning av
ett resonemang. Financial Times är ingen lysande affär. Det är inte självklart att det i framtiden finns en
tidning där de riktigt stora världsfrågorna dagligen
belyses av de bästa journalisterna och bästa forskarna
som kan uppbådas i samtiden.
Värdet hos olika samhälleliga institutioner är ofta
större än vad som framgår av balansräkningen. Det
finns ett institutionellt värde och institutionella förutsättningar för verksamheter i samhället som räknenissarna inte har några kolumner för.
Kontinuitet SvD – Sveriges Radio
När jag skriver detta har jag tagit första steget på
vägen ut ur radiohuset. Cilla Benkö har övertagit det
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fulla vd-ansvaret. Till sommaren (2013) slutar jag min
anställning. Jag var från början inställd på att sluta
när jag fyller 65 och gör nu det.
Tiden på Sveriges Radio är naturligtvis på ett sätt
en episod i mitt yrkesliv, detta delvis understruket av
att jag som radiochef har befunnit mig på behörigt avstånd från den redaktionella vardagen. Så har det varit och så bör det vara i ett så stort medieföretag som
Sveriges Radio. Men samtidigt har jag aldrig primärt
definierat mig som chef. Jag har haft känslan av att jag
har varit till låns när jag inte har haft en direkt skapande roll. Arbete är för mig att utreda, analysera och
formulera mig. Samtidigt har jag varit chef i 34 av
mina 39 yrkesverksamma år, ”högste” chef i 24 år.
Min känsla i förhållande till uppdraget på Sveriges
Radio är mycket närbesläktad med den jag hade på
Svenska Dagbladet. Den publicistiska kultur jag levde
i på Svenska Dagbladet är tvillinglik den som råder på
Sveriges Radio. Delvis betingas väl likheten av att vi
på Sveriges Radio inte är beroende av marknaden.
Och på Svenska Dagladet rådde vi inte på den. Fortfarande i slutet av 1990-talet var den gemensamma
föreställningen på Svenska Dagbladet att vi fanns till
av publicistiska skäl, inte av kommersiella. Siffrorna
var till för bokstäverna, inte tvärtom. Vi var beroende
av siffrorna, men var inte i deras tjänst.
Fyra och ett halvt år på Sveriges Radio blir därmed
trots allt inte en episod. Jag har i mycket stor utsträckning haft känslan under åren på Sveriges Radio att jag
började i februari 2009 precis där jag slutade när jag
lämnade Svenska Dagbladet, nästan på dagen nio år
tidigare. I stället blir nio år i statens tjänst ett slags beMinskade resurser ger sämre kvalitet | 57
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synnerlighetens avbrott. Landshövdingeuppdraget är
antikverat, den inre reformverksamheten i staten alltför ofta ett tomt paternosterverk och delar av verksamheten ett byråkratiskt självändamål.
Journalistikens struktur – inte kultur –
har förändrats
Har då rollen för journalistiken förändrats dramatiskt
under hela den tidsperiod på 40 år som min berättelse
omspänner?
Den allmänna publicistiska kulturen i dag är väsentligen densamma som i början av 1970-talet, även
om journalistkåren är mer homogen och mer enhetligt
professionell idag. I allt väsentligt rekryterar alla redaktioner sedan rätt lång tid tillbaka från journalistutbildningarna. Om vi viker det historiska perspektivet ytterligare 40 år tillbaka, till början av 1930-talet,
och jämför blir det mycket tydligt hur lite som har förändrats under de senaste 40 åren och hur mycket som
förändrades dessförinnan. Journalistikens värld ett
decennium in på 2000-talet är i stort sett densamma
som jag mötte 1971. I början av 1930-talet rörde sig
journalistiken i en helt annan värld.
Även om den publicistiska kulturen i allt väsentligt
är oförändrar hindrar inte detta att journalistiken har
förändrats, inte minst beroende på strukturella faktorer. Balansen mellan bevakare och det som ska bevakas har förändrats. Informationsresurserna har formligen exploderat i såväl privat som offentlig sektor. En
hel näringsgren – lobbying och politikpåverkan – har
kommit till som är helt ägnad att påverka och mani-
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pulera bilden av makten i maktens intresse. En ytterligare förändring av extremt stor betydelse är hela europaintegrationen. EU:s demokratiska underskott
handlar lika mycket om brist på struktur och resurser
för kritisk granskning av den europeiska maktutövningen som om brist på demokratiska institutioner i
Europabygget. En annan mycket stor förändring är
den dramatiskt ökade komplexiteten i våra egna offentliga processer i Sverige. I början av 1970-talet var
de politiska frågorna rätt enkla: politiken handlade
väsentligen om den fortsatta utbyggnaden av välfärdsstaten. På vilka områden skulle expansionen ske.
För att peka på två exempel, men viktiga sådana:
barnomsorgen var en av de stora politiska frågorna,
bostadspolitiken en annan. Frågeställningarna var
rätt enkla: hur skulle politiken för barnomsorg och
bostadsbyggande utformas. Båda frågorna spelade
stor roll i politiken, likaså i spegling och granskning
av politiken. Barnomsorg och bostadsförsörjning är
lika viktiga i dag som då. Alltfort spelar politiken stor
roll. Men frågorna finns egentligen inte längre på någon medial dagordning. Komplexitet och invävdhet
har ökat.
Också i ett annat avseende har journalistiken förändrats i 40-årsperspektivet. Det handlar då om förändringar av de inre strukturerna i medieföretagen
som påverkar journalistiken. Den instrumentella journalistiken har expanderat på bekostnad av den granskande och kritiska journalistiken. Bostadsjournalistiken handlar i dag om inredning, inte om sociala förhållanden. Ekonomijournalistiken handlar mera om
börskurser än om företagens maktövning. KonsuMinskade resurser ger sämre kvalitet | 59
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mentjournalistiken handlar om vinprovning, inte om
alkoholpolitiken. I sig är det verkligen inget ont i instrumentell journalistik. Men det är som journalistforskarna i Göteborg visar: publiken har tagit makten
ifrån journalister och redaktörer. Många av mina borgerliga bröder och systrar skulle säga: så bra. Det var
väl precis vad som skulle åstadkommas. I en hårdare
konkurrenssituation tvingas journalisterna bry sig om
vad människor vill läsa om, lyssna till och titta på. Jo,
men hela den liberala press- och mediesynen bygger
på journalistik som en samhällsfunktion. Såväl offentlig som privat makt balanseras av en oberoende kritisk granskning. Så sent som under andra världskriget
var det en självklarhet att det i grunden var de oberoende mediernas prerogativ att berätta om den offentliga maktutövningen. Också under brinnande krig var
”statlig informationsverksamhet” ifrågasatt.
Journalistiken har blivit bättre på det oviktiga
Hur har journalistiken förändrats i mitt inifrånperspektiv – det vill säga från 1983 till 2012? Mitt alldeles subjektiva, och möjligen alltför personligt präglade, intryck är att journalistiken i såväl tidningar och
tidskrifter som radio och tv spelade en större och en
mer självständig roll i början av 1980-talet. Kärnkraftfrågan drevs i mycket stor utsträckning av, eller i
vart fall genom, medierna. I IB-affären några år tidigare hade medier ställts mot det politiska etablissemanget. Löntagarfondsfrågan drevs primärt av det
svenska näringslivet men slående var hur viktig den
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mediala scenen i sig var. Ebbe Carlsson-affären drevs
fram av Expressen.
En förklaring kan vara att de politiska motsättningarna har minskat avsevärt. Nästan samtliga partier har rört sig in mot något slags mild ”höger-mittenposition”. Endast vänsterpartiet avviker påtagligt.
Ofta talas om den tilltagande medialiseringen av politiken. Men i själva verket är det nog precis tvärtom.
De stora samhällsfrågorna – och därmed politiken i en
mer seriös mening – har avmedialiserats. Det finns
större och viktigare samhällsfrågor i vår tid än att Tillväxtverket ordnar en middag på Grand Hotell! Motsättningarna i politiken är mindre i dag. Men samhällsförändringarna är större. Arbetslösheten har
ökat dramatiskt – från en normalnivå på fyra procent
till en normalnivå på sju procent. Under samma period har vi upplevt en minskande jämlikhet. Vi har
stora invandrargrupper i permanent utanförskap.
Mycket talar för att vi också är på väg att få ungdomsgrupper som aldrig kommer in i reguljärt arbets- och
samhällsliv. I praktiken har den svenska alliansfriheten övergivits. De beslut som styr den svenska politiken har genom medlemskapet i EU i mycket stor utsträckning förskjutits från demokratiska organ i
Sverige till byråkratiska organ i Bryssel. Och inte
minst: utbyggnaden av välfärdsstaten har övergått i
förvaltning för att inte säga kontraktion.
Med en kanske oförsvarligt elak beskrivning av utvecklingsriktningen: landets journalister har blivit avsevärt mycket skickligare på att avslöja förhållandevis
oviktiga missförhållanden.
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Journalistikens och politikens mangroveträsk
I förstone låter detta orimligt. Men det kan finnas en
logik i denna skenbara paradox. Den journalistiska
professionalismen är större i dag än tidigare. Kraven
på att rapportera utan att ta ställning respekteras
bättre. Källkontrollen är bättre. Den språkliga medvetenheten har ökat.5 Journalistiken respekterar kravet
på opartiskhet på ett helt annat sätt idag än i aktivismens 70-tal. Men möjligen har med detta följt en tilltagande svårighet att hantera journalistikens relevanskriterium. Som reporter kan jag nå rätt långt i neutralitet när jag rapporterar om en väl definierad enskildhet. Men jag är ute på djupt vatten om jag tar mig an
till exempel ungdomsarbetslösheten, ett av vår tids
allra största samhällsproblem. Det är inte alldeles ologiskt att höga professionella krav leder till att det
svåra, det komplexa, det kontroversiella väljs bort. Ty
den redaktion som tar sig an de stora och komplexa
samhällsfrågorna riskerar att hamna i ett journalistikens och politikens mangroveträsk, där journalistik
och politik är helt inflätade i varandra.
Samtidigt är det så att den journalistiska prioriteringen aldrig är värderingsfri. Varje problemformulering är politiskt laddad. Jag berättar mycket om mina
värderingar genom de problem som jag tar upp. Jag
berättar ännu mer genom de problem jag inte väljer
att ta upp. Jag är på säker journalistisk mark när jag
begär fram kvitton från Tillväxtverket. Men väljer jag
5)

Jag skrev i början av 1990-talet en skrift ”Desinformation i små steg” om
bristen på språklig medvetenhet som bäddade för omedveten nyhetsvinkling.
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bort ungdomsarbetslösheten till förmån för kvittogranskning så har jag trots allt bekänt färg lika
mycket som om jag hade burit plakat med texten
”Ned med kapitalismen”. Men det är en annan färg
på plakatet.
Journalistiken har förändrats även om den publicistiska kulturen är densamma. Men den riktigt stora
förändringen gäller mediestrukturen. I vår bok ”Journalistik 3.0 – Medieormen ömsar skinn”6 beskriver
Cilla Benkö och jag dessa strukturförändringar med
bilden av den väl byggda staden efter en jordbävning.
Ytligt sett har inget hänt. Husen står kvar. Det är först
när man tittar nära och noga som man ser att murarna
har spruckit och att husen står snett. Det ytliga och
översiktliga intrycket är att ingenting har förändrats
på 40 år. Men likväl är allt annorlunda.

6)

www.Sverigesradio.se/Medieormen.
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David Finer

Media Doctor – ett försök
att utveckla ansvaret för
journalistiken och hälsan
Medicinjournalisten och medieforskaren David Finer har
under sitt yrkesliv letat efter metoder som både kan utveckla
journalistikens sakliga innehåll på hälsoområdet och samtidigt behålla journalistikens slagkraft och sinnlighet. Det
australiska konceptet Media Doctor kan vara en möjlighet.
Där samarbetar journalister och sjukvårdspersonal med att
granska och betygsätta hälsojournalistiken. Modellen är
inte perfekt, delar av journalistiken kan hämmas, men
David Finer värjer sig mot att det bästa ses som det godas
fiende. Utan praktiska försök sker ingen utveckling är hans
lärdom. TvK

År 2004 föddes en form för granskning av medicinska
nyheter som på kort tid bildat skola (Media Doctor,
Australien). Nättjänsten Media Doctor (MD) vid
Newcastle University i Australien och MD-liknande
sajter finns nu i minst sju länder. Ett av dem är Sverige,
där jag är med och driver en tjänst för granskning av
medieinslag om komplementär- och alternativmedicin, KAM (KritiKAM).
Media Doctor är en tjänst för att kvalitetsgranska
och betygsätta medicinska medieinslag. Syftet är att
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vägleda allmänheten, informera hälsovården och påverka journalisterna till bättre nyhetsbevakning. Frågan som genast inställer sig är förstås hur man definierar ”bättre”, men mer om detta längre fram.
Tjänsten kan ses som en del av en allmän samhällstrend mot ökad kvalitetsmärkning, standardisering
och ”benchmarking”, som inom hälso- och sjukvårdens område givit upphov till bland annat rörelsen
med ”öppna jämförelser” av vårdprestanda i konsumentens intresse.
Väcker intressanta frågor
Genombrottet för den här formen av systematisk
granskning och betygsättning av medicinska nyheter i
press, radio, tv och på nätet har med ett par undantag
(USA och Tyskland) skett i liten skala och i det tysta,
men angreppssättet väcker intressanta frågor: Vilken
genomslagskraft har de goda – och de mindre goda –
exemplen? Vad kan gå förlorat när man tillämpar
kvalitetsindikatorer i olika sammanhang?
Bedömningsmallen, som blivit normbildande genom MD:s segertåg, premierar vissa journalistiska
(och medicinska) kärndygder som är lättare att mäta
– främst oberoende, balans, konsumentupplysning
och källkritik – på bekostnad av mer svårmätbara
värden som tema, utformning, tilltal och genomslag.
I Storbritannien bygger en liknande tjänst (Behind
the headlines) på en annan modell, där experter utifrån medieinslag publicerar längre bakgrundsartiklar
som kompletterar, korrigerar och fördjupar mediernas rapporter. Huvudman är National Health Service,
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alltså den statliga hälso- och sjukvården. I detta kapitel ligger fokus emellertid på MD-modellen.
Fyra MD-sajter finns i Australien, Kanada, Japan
och Hong Kong. Sajterna år autonoma men använder
samma grafiska profil. På senare år har det tillkommit
MD-liknande sajter, som inte använder MD:s grafiska
mall men väl samma kvalitetskriterier. Det är amerikanska Health News Review (HNR), tyska MedienDoktor och slutligen svenska KritiKAM. MedienDoktor har dessutom lagt till tre egna kvalitetskriterier.
KritiKAM bedömer endast nyheter inom komplementär- och alternativmedicinområdet (KAM), medan övriga sajter bedömer alla slags medicinska nyheter. Sajterna är icke-kommersiella och drivs oftast av
forskningsstiftelser eller akademiska institutioner.
Varje sajt värderar enbart inhemska medieinslag på
det egna språket.
Kriterier för kvalitet
Bedömningen sker genom att en grupp medicinjournalister, forskare, apotekare och läkare kvalitetsbedömer och betygsätter inslagen efter ett tiotal kvalitetsindikatorer eller kriterier.
Antalet kriterier som Media Doctor använder varierar något med typen av medieinslag som värderas;
om inslaget rör ett läkemedel, ett diagnostiskt test,
komplementär- och alternativmedicin, biverkningar,
kirurgiska ingrepp eller ”övrigt”. För att underlätta
arbetet analyseras bara nyheter som också finns på
nätet. För att komma ifråga måste inslagen handla om
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nya behandlings- eller diagnosmetoder, som används
på människor och finns tillgängliga i landet ifråga.
Kriterierna anger vilken information som ska finnas i inslaget, för att det ska få ett godkänt betyg. Bedömningen är dikotom; antingen finns informationen
beskriven på ett tillfredsställande sätt i medieinslaget
(godkänt) eller inte (underkänt). Avgörande blir förstås tolkningen av ordet ”tillfredsställande”, vilket
brukar bedömas av flera personer som försöker värdera på samma sätt.
Så här ser bedömningsschemat ut för medieinslag
om läkemedel. Kriterierna anges till vänster, kraven
för ”godkänt” i mittspalten och underlaget för ”underkänt” till höger.
Kvalitetsindikator

Tillfredsställande

Om behandlingen är ny Korrekt information
om behandlingen är ny
eller inte

Otillfredsställande
Nämner inte (eller återger felaktigt) om behandlingen verkligen är
ny eller bara en omformulering av en befintlig
behandling, eller ytterligare en medlem av en
väletablerad läkemedelsgrupp

Behandlingens tillgäng- Nämner om behandNämner inte om belighet
lingen finns i Australien handlingen är tillgänglig i Australien
Behandlingsalternativ

Nämner relevanta
alternativ med jämförande information

Nämner inga alternativ
eller hur de står sig mot
varandra
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Kvalitetsindikator

Tillfredsställande

Otillfredsställande

”Disease-mongering”
(sjukdomsmångleri)

Inga uppenbara tecken
på sjukdomsmångleri

– Skildrar riskfaktorer
(t ex bentäthet, kolesterol) som sjukdomar
eller:
– Nämner inte (eller
återger felaktigt) sjukdomens naturalförlopp
eller
– Överdriver sjukdomens förekomst i befolkningen eller
– Medikaliserar normala mänskliga variationer

Evidens (bevis)

Där det är relevant,
nämns bevisens styrka
och korrekta tolkning

– Bevisens styrka, t ex
randomiserade prövningar, omnämns inte,
eller
– De omnämns men
tolkas/diskuteras inte
på lämpligt sätt

Nyttan med behandlingen kvantifieras

Fördelar i både relativa
och absoluta tal, bara i
absoluta tal eller frekvenser både med och
utan behandling

– Ingen kvantifiering av
fördelar eller
– Fördelar anges enbart
i relativa tal

Nackdelar/skador av
behandlingen

Balanserad information om skador (frekvens och allvarlighet)

– Skador omnämns inte
eller
– Potentiella skador avfärdas

Behandlingens
kostnader

Kostnader jämförs och – Kostnader omnämns
kostnadseffektivitet be- inte eller
döms
– Kostnadsfrågan
bagatelliseras eller
– Kostnaden nämns
utan jämförande information
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Kvalitetsindikator

Tillfredsställande

Informationskällor

Källor eller potentiella
Detaljerad källinforintressekonflikter ommation med uppgifter
om potentiella intresse- nämns inte
konflikter och citerar
oberoende källa eller
nämner misslyckade
försök bekräfta uppgifterna

Otillfredsställande

Baseras på pressmeddelande

Ingen uppenbar användning av text från
pressmeddelande

Pressmeddelandet har
används som enda
källa

Om vi tittar närmare på kvalitetskriterierna, känner vi
igen de flesta från andra samlingar av medieprinciper
som de svenska etiska rekommendationerna ”Spelregler för press, radio och tv”. De operationaliserar centrala journalistiska yrkesprinciper och rättesnören.
Undantaget är ”disease-mongering”, på svenska
”sjukdomsmångleri”, som är en form av medikalisering. Begreppet myntades av framlidna amerikanska
medicinjournalisten Lynn Payer för att beskriva försök att skapa eller utvidga området för sjukdomar, något som bland annat läkemedelsindustrin har intresse
av. Genom att flytta gränserna för vad som exempelvis är ett normalt värde på ett hälsotest (kolesterol
med mera), omdefinieras vad som är normalt. Normala variationer mellan olika människor är stora, och
sjukdomar kan också naturligen variera och också gå
över av sig själva (”naturalförlopp”). Ju fler som kan
stämplas som sjuka eller riskutsatta, desto fler kan behöva läkemedels- eller annan behandling. Fenomenet
har visat sig vara oerhört utbrett inom medicinen och
läkemedelsindustrin. Medieinslag som understödjer
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en sådan form av ”försjukligande” av exempelvis det
normala åldrandet eller av andra naturliga livsförlopp
är falska, manipulativa och spelar industrin i händerna.
För att få en tydligare bild av vad kriterierna står
för, har jag provat att dela in dem i grupper enligt
medieetiska principer, välbekanta från andra rättesnören på medieområdet. Om vi ställer upp Media
Doctors tio kvalitetskriterier (se nedan 1–10) mot fem
centrala medieetiska rättesnören (nedan i versaler) ser
det ut så här:
NYHETSVÄRDE
– 1. Nyhetsvärde
KÄLLGRANSKNING
– 2. Informationskällor
– 3. Evidens (bevisvärde)
KONSUMENTUPPLYSNING
– 4. Tillgänglighet
– 5. Kostnad
OBEROENDE
– 6. Disease-mongering (sjukdomsmångleri,
medikalisering)
– 7. Beroende av pressmeddelande eller motsvarande
BALANS, FULLSTÄNDIGHET
– 8. Behandlingsalternativ
– 9. Nytta
– 10. Skada
Amanda Wilson, disputerad folkhälsoforskare och en
av pionjärerna bakom den australiska första MD-saj-
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ten, skriver i sin doktorsavhandling om Media Doctor
om arbetet med att säkra giltigheten i (validera) kvalitetskriterierna (Wilson, 2010).
Stått sig över tid
Ett antal intresserade personer, däribland forskare,
hälso- och sjukvårdspersonal och journalister, ombads att försöka tillämpa kriterierna och bedöma om
de var tydliga, enkla och så vidare. Efter omkring åtta
års användning har kriterierna visat sig vara pålitliga
och acceptabla, skriver Wilson. De har ju också övertagits och utvärderats av de andra MD-sajterna och
av den amerikanska klonen HNR. Ingen av kriterierna har utmanats under perioden (ibid, s. 75).
Invändningar från journalister på fältet har varit
att man inte har tid eller medieutrymme för att få plats
med all information som kriterierna kräver i ett kortare inslag i exempelvis radio eller tv eller i en notis.
Det finns visst fog för den kritiken, tycker jag, även
om Gary Schwitzer på Health News Review hävdar
att det bara behövs ett minimum av utrymme för att
täcka in den essentiella basinformationen. Någon
journalist har också anmärkt att det vore en typ av
textreklam att ange pris- och kostnadsuppgifter, men
det tycker jag knappast håller som argument i dag.
Här krävs ett förtydligande. Ett vanligt missförstånd, när människor hör talas om MD för första
gången, är att de tror att granskningen skulle gälla
själva den behandling, det test eller motsvarande, som
beskrivs i medieinslaget. Fungerar den nya medicinen,
det nya blodprovet, den nya massagemetoden? Är be-
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visvärdet tillräckligt, och finns den tillgänglig till rimlig kostnad?
Men kriterierna tar inte ställning till metoderna i
sig utan tar fasta på i vilken mån och på vilket sätt
medieinslaget beskriver evidensläget, tillgängligheten,
kostnaderna och så vidare, vilket är något helt annat.
Tyska Medien-Doktor har valt att lägga till ytterligare tre kvalitetskriterier i sitt bedömningsverktyg:
ämnesval, gestaltning och korrekthet.
Med ämnesvalet menas om ämnet är aktuellt, relevant eller originellt. Här tolkas relevanskriteriet bland
annat i termer av antal berörda läsare. Medieinslag
om behandlingar för udda sjukdomar skulle därmed
möjligen få sämre poäng enligt detta kriterium, vilket
kanske kan diskuteras. Relevanskriteriet kan också
avse en nyhet, som har prejudicerande betydelse ur
exempelvis etisk synvinkel.
Gestaltning syftar både på den språkliga utformningen (lättläst!) och överensstämmelsen mellan ord
och bild, liksom om skribenten besvarat de journalistiska grundfrågorna vem, var, när, hur, varför och om
hen använt en dramaturgisk berättelsestruktur.
Bakgrund på 1990-talet
För att förstå något av bakgrunden till MD och liknande initiativ, får vi gå tillbaka till andra delen av
1990-talet. Då publicerades det på flera håll förslag
på kriterier för att bedöma journalistiska medieinslag
om hälsa. Bakgrunden var ett sedan länge stigande intresse bland allmänheten för hälsofrågor, ett motsvarande växande medieutbud på området och en kon-
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stant mediekritik från vetenskapligt och medicinskt
håll.
Specialiseringen inom journalistiken tog fart efter
andra världskriget, då Expressen gick i bräschen genom att tillsätta specialiserade journalister för att bevaka medicin, teknik, bil, bostad och med tiden andra
områden. Sedan dess har formerna utvecklats från
några få (nyheter, paneldiskussioner, frågespalter, frågeprogram) till större kvantitet och diversifiering i
genrer som tv-såpor, magasinsprogram och en växande tidskriftsflora om egenvård och förebyggande
hälsovård med underrubriker som fitness, wellness,
alternativmedicin, andlighet, livsstil och psykologi.
Till detta kommer ett stort och snabbt växande utbud
av hälsoinformation, sjukdomsbloggande och journalistik om hälsa på nätet. Huruvida allt detta innebär
att befolkningens så kallade ”health literacy”1 och
därmed egenmakt (”empowerment”) ökar, samt i förlängningen också folkhälsan förbättras, får framtida
erfarenhet och forskning utvisa.
Parallellt med allmänhetens och mediernas växande intresse för hälsomaterialet, tilltog en mediekritik som puttrat på sparlåga i vetenskapliga artiklar,
utredningar och rapporter i decennier. Kritiken från
medicinskt och naturvetenskapligt håll angrep mediernas hälsoinslag främst för bristande korrekthet och
sammanhang, samt för missvisande, ytlig och diskontinuerlig (des)information.

1)

Health literacy är en svåröversättlig term. Den definieras som ”förmågan
att förvärva, förstå och använda information om hälsa” (Mårtensson
och Hensing, 2009).
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En mer uppenbart ideologisk kritik från samhällsvetenskapligt och feministiskt håll kunde också
brännmärka mediernas hälsoinnehåll som kommersialiserat, sexistiskt, elitistiskt, manipulativt och irrelevant. Kritiken från forskarsamhället – både det naturoch samhällsvetenskapliga – kan sammanfattas med
att medierna förvanskar verkligheten (”producerar
overklighet”), fast med olika utgångspunkter (Seale
2007, s. 44 ff).
Nedan jämför jag några av journalistikens av kritiken identifierade begränsningar och svagheter (många
skulle säga systemfel) med 1972 års pressutrednings
välkända ”pressfunktioner”: information, kommentar, granskning och gruppkommunikation (Svensk
press, 1975).
Kritiken med stort K
Mycket av kritiken har formulerats för medieinnehåll
i allmänhet, men en del rör specifikt eller med extra
stor relevans den specialiserade medicin- och vetenskapsjournalistiken. Utan att hänvisa till samtliga källor – många återfinns i mina böcker ”Fokus Forskning. Vetenskapsjournalistikens olika roller” (Finer,
2005) och ”Mediehälsa. Mötet mellan medicin, medier, medborgare” (Finer, 2012) – kan en sammanfattning kanske se ut så här:
• Korrekthet (informera2, upplysa). Journalistiken
har beskrivits som osann, missvisande, obalanse-

2)

I kursiv stil anges de mediefunktioner som medierna sägs svika.
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•

•

•

•

•

rad, förenklande (särskilt i skildringen av risk/
nytta av medicinska behandlingar) (Klaidman,
1990; Levi, 2000; Hansen, 2010; Strachal, 2009).
Kontinuitet: (informera, upplysa). Här gäller kritiken att vetenskaps- och medicinjournalistiken är
fragmentarisk, episodisk, ytlig och därmed i förlängningen oansvarig (Seale, 2007; McDermott,
2009).
Konkretisering: (informera, upplysa). Det handlar
om sådant som vi känner ifrån från kritiken av den
så kallade medielogiken – sensationsmakeri (larm),
ofta irrelevant och manipulativ intimisering/individualisering genom ”fallbeskrivningar’, polarisering, med mera (Altheide & Snow, 1979).
Kontextualisering: (kritiskt granska, kommentera): Medierna misslyckas med att sätta nyheter i
ett relevant samhälleligt sammanhang. Fokus är
ofta individualistiskt, teknologifixerat och storoch blåögt fascinerat av forskningens fantastiska
landvinningar (den så kallade ”gee-whiz”- eller ”å
fan”-faktorn) (Singer & Endreny, 1987; Karpf,
1988; Nelkin, 1996).
Korruption: (kritiskt granska, kommentera). Medieföretagen är som delar av ett kapitalistiskt system beroende av mäktiga annonsörs- och andra intressen och befäster läkemedelsindustrin, skolmedicinen och andra maktcentra; stöder det bestående, consensus, fungerar som ett opium för folket
och underhåller oss till döds (O’Reilly, 1992; Herman & Chomsky, 1988; Postman, 1985).
Konservatism: (underlätta gruppkommunikation).
Medierna sår splittring och repression snarare än
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enhet och frigörelse genom sexism, rasism, individualism och kommersialism. (Winsten, 1985;
O’Reilly, 1992).
Inom bland annat medicinjournalistiken har dessa
och andra brister enligt kritikerna lett till en systematisk sned- och underrapportering. Fattigdomssjukdomar, kvinnohälsa och andra kvantitativt dominerande
sjukdomar underrapporteras till förmån för vällevnadssjukdomar och alarmistiskt anstrukna åkommor.
Så jämförde professorn i internationell hälsa Hans
Rosling i maj 2009 den enligt hans resonemang alltför
disproportionerliga rapporteringen om svininfluensa
(för hög) med rapporteringen av tuberkulos (för låg),
i förhållande till dödsfallen i respektive sjukdom –
klippet finns på YouTube (Rosling, 2009). Han formulerade ett mått på medierelevans genom att dela
antalet nyhetsinslag om respektive sjukdom under en
13-dagarsperiod med antalet dödsfall (News/Death
ratio). För svininfluensa blev förhållandet 8176 och
för tuberkulos 0,1, vilket var ”en allvarlig underrapportering av en daglig katastrof” som han uttryckte
saken. Visst, garderade sig Rosling, svininfluensan
skulle kanske visa sig skörda många fler offer, men
han fann ändå skäl att varna för ”media hype” och till
större kritisk vaksamhet inför nästa nyhetsprogram.
Rapportering i förhållande till förekomst?
Om man som misstänksam murvel drar ut Roslings
resonemang till sin spets, vilket jag gjorde, skulle det
innebära krav på att mängden av mediernas rapporte-
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ring om en företeelse borde motsvara dess faktiska
förekomst, vilket för att uttrycka saken försiktigt är
en verklighetsfrämmande tanke. När jag i ett blogginlägg (Finer, 2009) konfronterade Rosling med den
slutsatsen, påpekade han att han aldrig krävt vad jag
pådyvlade honom – han hade aldrig efterlyst någon
absolut likformighet mellan antal dödsfall och antal
medieinslag utan bara en rimligare fördelning – och
att min spetsformulering var ett typiskt journalistiskt
felslut, vilket han kanske hade rätt i. Roslings kritik
var i det här fallet hursomhelst tankeväckande. I vilken utsträckning är det rimligt att stora, viktiga problem underrapporteras eller förtigs till förmån för
trendigare teman?
Andra styvmoderligt behandlade områden inom
hälsobevakningen som nämnts i debatten är vetenskapliga metodfrågor (av största betydelsen för tolkningen av resultaten, som tyvärr i praktiken utgör det
enda medierna är intresserade av), policyfrågor som
tillgänglighet, vårdkvalitet, forskningspolitik, prioriteringar, etiska frågor, intressekonflikter, samt förebyggande medicin, friskvård och integrativmedicin
(en förening av det bästa inom skolmedicin och komplementär-/alternativmedicin).
Samma synpunkter går igen i all mediekritik. Men
på det medicinska området finns en rad aktörer –
bland annat vårdgivare, läkemedelsindustri, patientföreningar – som tycker sig ha ett särskilt starkt mandat för att kräva eller verka för förändringar. Deras
argument är att just felaktig medicinsk information
kan få speciellt allvarliga konsekvenser. Härav följer
att det framstår som särskilt angeläget och legitimt att
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försöka styra medicinjournalistiken på olika sätt. I
själva verket är det extremt svårt att belägga klara orsak-verkansamband mellan medicinjournalistik och
effekter på hälsan (med självmord, p-pilleranvändning och några andra exempel som undantag), och
nog kan till exempel politisk eller ekonomisk journalistik ha väl så dramatiska effekter på enskilda och på
samhällen.
Hänsyn i hälsorapporteringen
Men många inblandade – inte minst en del av oss
medicinjournalister, däribland jag själv – hävdar att
medierna ändå har ett särskilt ansvar att visa omdöme, noggrannhet och hänsyn på hälsoområdet,
som i vissa stycken går längre än vad Spelreglerna för
press, radio och tv anger.
Resonemanget går ut på att rapporteringen om nya
behandlingar, tester, produkter och ingrepp helst bör
vara korrekta, balanserade och fullständiga, så att
konsumenter kan fatta välgrundade beslut om sin och
sina närmastes hälsa och vård. Felaktig, obalanserad
eller ofullständig information kan leda till orealistiska
förväntningar och krav på vården att få tillgång till
behandlingar som är värdelösa eller rentav farliga.
Förvrängd information om behandlingars risk och
nytta kan skapa grundlös optimism eller rädsla.
Kanske hänger styrkan i resonemanget om mediernas särskilda ansvar på hälsoområdet samman med
vad den australiensiska feministiska sociologen Deborah Lupton kallat för ”the imperative of health” (Lupton, 1995), det höga värde som vi sätter på en god
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hälsa. Därmed följer ett moraliskt imperativ riktat
mot individen att sköta sin hälsa och en stark drivkraft att värdera alla företeelser – också journalistik –
i termer av deras effekter på detta högsta värde, den
goda hälsan.
Media Doctor-initiativet har tillkommit för att försöka påverka en del av dessa uppfattade missförhållanden. Om man för demokratiskt styrda samhällen
med pressfrihet urskiljer i huvudsak lagstiftning,
utbildning (inklusive insocialiseringen i yrket) och
etiska riktlinjer som tre principiellt olika sätt att påverka journalister och journalistik, så kan Media Doctor sägas innehålla element av de båda sistnämnda.
De första kvalitetsverktygen
1993 lanserade läkaren/forskaren Andy Oxman och
hans medförfattare ett ”index för vetenskaplig kvalitet av pressens hälsorapporter” (Oxman med flera,
1993). De sju kriterierna i indexet hade utvecklats genom en omfattande procedur, där emellertid endast
vård- och forskningspersonal ingick, inga journalister.
Kriterierna skulle täcka i vilken utsträckning som ett
medieinslag gjorde det möjligt för läsare att dra slutsatser om den avrapporterade forskningsresultatens
tillämpbarhet, giltighet och praktiska betydelse.
Några år senare avrapporterade jag tillsammans
med Göran Tomson vid Karolinska Institutet en undersökning (Finer & Tomson, 1999) som vi gjort av
620 till engelska översatta artiklar om läkemedel i
fyra vietnamesiska tidningar, som analyserats med
hjälp av ett antal liknande kriterier. Resultatet var
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bland annat att läkemedelsinformationen i artiklarna
uppvisade stora brister, särskilt vad gällde risk/nytta
och kostnader samt oberoende journalistik i allmänhet. Biverkningar omnämndes bara i 12 procent av
artiklarna och kostnader i bara två procent av artiklarna. Studien rönte ingen uppmärksamhet.
Oxmans index-artikel citerades flitigt men tillämpades aldrig i praktiken. Det gjorde däremot en studie
som publicerades år 2000 i den prestigefyllda amerikanska tidskriften New England Journal of Medicine
(Moynihan med flera, 2000). Försteförfattare var Ray
Moynihan, en grävande australiensisk journalist, som
börjat som radio- och ekonomireporter och sedan
specialiserat sig på medicinjournalistik med fokus på
maktmissbruk och manipulation från läkemedelsindustrins sida. Moynihan, som regelbundet medverkar i British Medical Journal, har skrivit boken
”Selling Sickness” (Moynihan & Cassels, 2005), där
han och policyforskaren Alan Cassels vidareutvecklat
begreppet ”disease-mongering”. Disease-mongering
är i mitt tycke det mest innovativa av MD:s kriterier,
och fenomenet har påvisats av Moynihan och Henry
(2006) för en rad tillstånd, vilket dokumenterats vid
världskonferenser och i den vetenskapliga litteraturen
(Moynihan, Doran och Henry, 2008). Bland de andra
författarna till artikeln märktes välmeriterade forskare som David Henry, folkhälsoprofessor vid Newcastle, Australien, som skulle bli ”pappa” till Media
Doctor.
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Inspiration till Media Doctor
Ray Moynihan och hans medarbetare studerade rapporteringen av tre olika läkemedel och hur amerikanska press och tv-inslag kvantifierade deras kostnader,
för- och nackdelar samt hur ofta medierna rapporterade om intressekonflikter hos källorna. Av 207 studerade inslag, var det 83 som inte innehöll några
kvantitativa uppgifter om läkemedlens fördelar och
av de 124 inslag som kvantifierade fördelarna, var det
bara 18 inslag som rapporterade dessa i både absoluta
och relativa termer (att bara rapportera för- och nackdelar i relativa termer kan vara mycket vilseledande).
Av samtliga inslag var det 53 procent som inte innehöll uppgifter om behandlingens potentiella skador,
och 70 procent som inte nämnde något om behandlingens kostnader. Av 170 inslag, som citerade en expert eller vetenskaplig studie, hade denna källa i exakt
hälften av fallen (85 inslag) ett ekonomiskt band till
läkemedelstillverkaren, något som bara nämndes i 33
av de 85 inslagen (Moynihan med flera, 2000,
s. 1646–1647).
Det var den här studien som inspirerade till att
skapa den första Media Doctor-sajten 2004 (Media
Doctor, 2004), som följer hälsonyheterna i 13 av de
stora australiensiska medieföretagen, och som efter
ett halvår kunde konstatera att rapporteringen för allmänheten av medicinska framsteg var undermålig. I
Kanada gjorde Alan Cassels och kolleger en liknande
studie som Moynihans team gjort i USA, med liknande nedslående resultat (Cassels med flera, 2003).
År 2005 startade Cassels en kanadensisk Media Doc-
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tor som följer 12 medieföretag i Kanada (Cassels,
2005).
De ursprungliga MD-sajterna (Media Doctor
Australia och Media Doctor Canada), är trogna sina
akademiska rötter; de är små, lite fyrkantiga och trögrörliga inrättningar med minimal budget och personal
(modersajten i Australien drivs av en av grundarna
Amanda Wilson på deltid, och hon säger på förfrågan
att hon fruktar för sajtens framtid).
Avläggarna i USA3 och Tyskland4 är i jämförelse
kolosser med fler granskare och vidare ambitioner.
Tyska Medien-Doktor drivs av Avdelningen för vetenskapsjournalistik vid universitetet i Dortmund med
anslag från det så kallade vetenskapsjournalistikinitiativet. Det senare är i sin tur ett gemensamt program
understött av Robert Bosch-stiftelsen och industriintressen som BASF SE. Inslaget av medicinjournalister är betydligt starkare i tyska Medien-Doktor än i
amerikanska HNR. HNR har ekonomiskt stöd från
en stiftelse och ett medicinskt universitet.
Stöd från medicin- och vetenskapsjournalister
På den tyska hemsidan kan man läsa att insikterna
från granskningen återkopplas till forskning om medicinjournalistisk kvalitet samt till journalistutbildning och vidareutbildningsprojekt. Projektet har också stöd från ledande journalistorganisationer som tyska vetenskapsjournalisternas förening WPK och tyska
medicinjournalistföreningen VDMJ.
3)
4)

http://www.healthnewsreview.org/about-us/reviewers.
http://www.medien-doktor.de/uber-uns/wer-sind-die-gutachter.
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HNR under den dynamiske Gary Schwitzer driver
en aktiv blogg5 parad med täta framträdanden på
journalisthögskolor, redaktioner och som talare i
olika sammanhang. Ett 30-tal granskare bevakar hälsoinslag i totalt omkring 70 amerikanska medieföretag åt HNR. Schwitzer har arbetat som journalist i
omkring 30 år, bland annat som chef för tv-jätten
CNN:s medicinbevakning. Projektet har vunnit flera
amerikanska mediepriser, bland annat the Mirror
Award, som ”håller upp en spegel till sin egen industri
för allmänhetens bästa” och Knight-Batten Award för
journalistiska innovationer.6 Schwitzers blogg med
dess över 2 500 inlägg blogg vann 2009 utmärkelsen
årets bästa medicinska blogg i USA. Han har också
varit professor i journalistik vid universitetet i Minnesota. Gary Schwitzer är en energisk och respekterad
person, vilket säkert är en stor del av förklaringen
bakom det inflytande som HealthNewsReview verkar
ha. Alla MD-kriterierna som HNR också använder
återfinns dessutom i de 750 amerikanska medicinjournalisternas egen principdeklaration från 2004,
som att alltid försöka citera flera källor och att redovisa eventuella intressekonflikter eller jäv hos källorna.7
HNR granskar bland annat hälsorapporteringen i
de 10 största amerikanska dagstidningarna, den mest
använda nyhetsbyrån AP, samt tidskrifterna Time,
Newsweek och US News & World Report. Under de

5)
6)
7)

http://www.healthnewsreview.org/blog.
http://www.healthnewsreview.org/about-us/awards-other-recognition.
http://healthjournalism.org/secondarypage-details.php?id=56.

84 | David Finer

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x184 84

2012-11-05 10:09:22

första tre åren granskades de medicinska nyheterna på
de tre tv-företagen ABC, CBS och NBC, men 2009 beslutade HNR att sluta granska tv-nyheterna. Trots
detta tar Schwitzer även fortsättningsvis ofta upp tvbolagens nyheter i sin blogg.
Schwitzer tar strid
Schwitzer är inte rädd för att sticka ut huvudet och ta
strid. Ett exempel: Den 27 maj 2012 citerade han ett
kritiskt blogginlägg som gjorts av Seth Mnookin, författaren till boken ”The Panic Virus” (som kritiserar
den missriktade antivaccinpropagandan i spåren på
Andrew Wakefields mycket uppmärksammade men
sedermera återkallade artikel, publicerad 1998, om
ett möjligt samband mellan MMR-vaccinet och autism i den medicinska tidskriften The Lancet).
Mnooking kritiserar en intervju i Chicago Sun
Times med Jenny McCarthy, ordförande för en föräldraförening för autistiska barn, som handlar om en
konferens som föreningen skulle ordna där tidningen
var sponsor. Intervjun är mer ett pressmeddelande än
oberoende journalisik, skriver Schwitzer. Jag läser intervjun (Alexander, 2012) och ja, den är verkligen inställsam. Schwitzer vänder sig också mot att tidningen
sponsrat konferensen. När han fått tidningen att
krypa till korset och be om ursäkt för att man inte tydligare visade sitt oberoende, står han på sig. Också inför blogginlägg som anklagar honom för censur. Han
avvisar helt censuranklagelsen, säger att det inte
handlade om autism utan om journalistik. Vi tar avstånd från medieföretag som sponsrar advocacy-

Media Doctor – ett försök att utveckla ansvaret … | 85

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x185 85

2012-11-05 10:09:22

events av vilket slag som helst, säger han. Tidigare har
han också kritiserat mediekampanjer kring prostataoch bröstcancer.
2008 gjordes den första HNR-redovisningen av de
då 500 genomgångna medieinslagen under 22 månaders tid, (Schwitzer, 2008), där 62–77 procent av inslagen misslyckades med att tillfredsställande belysa
kostnader, biverkningar, fördelar, halten i det vetenskapliga stödet för nyheten, och alternativa (alltså inte
alternativmedicinska utan alternativa skolmedicinska) behandlingsmöjligheter. I en tid, skriver Schwitzer och kollegerna, då 16 procent av USA:s BNP går
till hälso- och sjukvård, var det bara 23 procent av
medieinslagen om hälsa som tillfredsställande rapporterade om kostnaderna av de medicinska behandlingarna.
Artikeln sätter också nedskärningen av tjänsterna
för medicin- och hälsojournalistik på medieföretagen
i samband med att endast 35 procent av medieinslagen tillfredsställande redogjorde för evidensen bakom
nyheten, ”frågor som bara en skolad hälsojournalist
kan förväntas förstå.” Endast åtta procent av de 500
första medieinslagen som analyserade av HNR fick
full pott. Vi arbetar för att kommunicera dessa resultat till nyhetsredaktioner och redaktionella beslutsfattare, och hjälpa dem se att de ofta förmedlar en obalanserad bild av hälso- och sjukvårdsinsatser, skriver
HNR. När man granskar och betygsätter ett medieinslag, mejlas resultatet till den berörda journalisten.
Reaktionen är oftast positiv, menar HNR-teamet
och citerar en av dessa journalister, som hänvisade till
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en brist på tid och utrymme som var ”enormt frustrerande”.
Men även om granskarna förstår detta argument,
är det inget försvar för att förmedla ofullständig,
snedvriden eller felaktig information. Då är det bättre
ur läsarnas synvinkel att strunta i nyheten helt, anser
man. Sådana nyhetsinslag kan annars skapa obefogad
oro och få läsarna att fatta felaktiga beslut.
De flesta journalister som HNR kontaktade var
alltså öppna för betygsättningen som återkoppling.
Däremot hade man inte lyckats nå ut till redaktörer
och tidningsledare, vilket krävs för att förändra journalistiken till det bättre. I redovisningen konstaterades också att många av de journalistiska bristerna
skulle kunna lösas om reportrar hade mer tid för att
göra research, fick mer plats i spalter och utsändningar och en mer gedigen utbildning.
År 2012 gjordes en andra redovisning efter 1 700
genomgångna medieinslag (Schwitzer, 2012). Då blev
slutsatserna för amerikanska förhållanden att:
• 71 procent inte redovisade kostnadsaspekter på ett
adekvat sätt,
• 66 procent gav ingen kvantitativ information om
fördelar, i många fall hur små fördelarna var,
• 65 procent gav ingen kvantitativ information om
nackdelar eller skador, i många fall hur stora dessa
potentiellt kunde vara,
• 63 procent gav ingen bedömning av bevisens kvalitet och
• 57 procent jämförde inte den nya iden med befintliga alternativ.
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Min väg till Media Doctor
Omkring 2006 började jag själv lobba för att få till
stånd en svensk motsvarighet till MD, det som så småningom skulle bli KritiKAM. Jag hade då en 34-årig
yrkesbana som medicinjournalist bakom mig med erfarenheter från dags- och fackpress, tv, radio, internet,
företag, institutioner, myndigheter med mera, som
fast anställd och frilans, och jag hade sysslat med
avancerade folkhälso- och mediestudier under ett decennium på såväl Karolinska Institutet som Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation vid
Stockholms universitet. Dessutom hade jag börjat
skriva böcker och föreläsa kring medier och forskning/medicin.
Av allt detta hade jag inte blivit så mycket klokare.
Samspelet medier-forskare-samhälle tycktes mig som
en alltför komplicerad ekvation med för många
okända faktorer som aldrig ville lösas, ett pussel som
aldrig lät sig läggas. Ett sår som inte läks, och som jag
inte kan låta bli att klia i.
Ja, den sistnämnda liknelsen är faktiskt den som
ligger mig närmast om hjärtat. Området som jag ägnat mitt yrkesliv och inte så lite av min fritid åt, och
som tagit alla mina intellektuella och emotionella förmågor i anspråk, gäckade mig fortfarande totalt.
Ändå kunde jag inte släppa taget.
När jag arbetat som medicinreporter i sju år på Expressen gällde det att åstadkomma snabba, säljande
nyheter, konkurrera om löpsedels- och förstasidesplatserna. Hälsostoffet var en vara bland andra i ny-
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hetsmixen. Men det fanns plats för kreativitet, artisteri och fantasi.
När jag kom som folkhälsoforskare till Karolinska
Institutet var medierna som kunskapsområde underställda det allt överskuggande hälsoimperativet.
Gagnade medieinnehållet folkhälsan, ja eller nej? Det
var den enda intressanta frågan för forskning och
undervisning. Mediernas övriga samhällsroller förtegs totalt. En del av mig dog.
På JMK rådde motsvarande enögdhet. Här var allt
annat underkastat jakten på ideologier, meningar, diskurser och maktförhållanden i medierna och deras
innehåll. Mediernas eventuella hälsoeffekter var sekundära, och journalisterna själva beskrevs ofta som
hjärntvättade trälar i nyhetsfabrikerna, reproducerande duperande diskurser, legoknektar i ägarnas och
annonsörernas sold. Återigen fick en del av mig huka
i kulisserna.
Inom medicin- och vetenskapsjournalisternas yrkesföreningar, där jag varit aktiv i flera år, satte vi de
journalistiska dygderna i främsta rummet och förkovrade oss genom kunskapssökande och inbördes dialog. Men mycket kontakter med det omgivande samhället hade vi inte, varken genom egna inlägg på debattsidorna eller meningsutbyten med forskarsamhället om vår egen roll.
Bilderna gick inte ihop
Jag fick inte bilderna att gå ihop helt enkelt. Inte på
något vis. Varför förs det nästan aldrig några öppna,
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prestigelösa och ödmjuka samtal mellan journalister å
ena sidan och medieforskare respektive vårdpersonal/
naturvetare å den andra? Och om det händer, varför
talar de nästan alltid förbi varandra? Varför har vi
journalister, vi forskare, så svårt att erkänna våra egna
tillkortakommanden – många av dem ligger ju rentav
utanför vår egen kontroll och är av typen systemfel?
Är det ingen som egentligen bryr sig om hela bilden,
hur medborgarna har det med sin hälsa och sin kamp
för att få grepp om sant och falskt, nyttigt och onödigt
i den strida floden av hälsoinformation? Nej, det är
som om alla parter – journalister, forskare, läkare,
myndighetspersoner med flera – mest tänker på sig
själva.
Inte så att jag sätter mig på någon piedestal. Tvärtom, jag har själv begått de flesta av de där misstagen,
som kritikerna sätter fingret på. Men hur länge ska vi
hålla på och skylla på varandra?
I den här situationen framstår Media Doctor som
en liten, liten livboj i ett hav av motsättningar. Här
förenas olika professioner i ett försök att följa med i
den strida nyhetsströmmen, granska innehållet och
återkoppla till journalisterna. Visst, någonting fick
offras. Indikatortabellen kunde inte greppa yrkets
sinnlighet; formuleringskonsten, estetiken, ja, också
pedagogiken och mediernas opinionsbildande ambitioner. Stora delar av professionalismen.
Forskaren i mig firade triumfer, yrkesmannen slet
sina kläder och klädde sig mentalt i säck och aska. För
mig handlade det om en kamp mellan journalistiska
yrkesideal, löpsedelshets, ånger, räfst och rättarting
och om att riva en opraktisk men charmig yrkesroll på
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lösan grund och bygga något mer hållbart. En tradeoff mellan yrkeserfarenhet och ideal, mellan fingertoppskänsla och klåfingrighet. En kamp för att förstå
vad vi journalister egentligen håller på med, vad det
hela går ut på, varför det känns så viktigt och samtidigt är så svårt att förklara (försvara, höll jag sånär på
att skriva). Men som framgått av den tidigare framställningen så hade medicinjournalistikens avskalade
kärna av korrekthet, källkritik, balans med mera premierats. Nu skulle jag löpa den linan ut och se vart
den ledde.
Under åren som följde uppvaktade jag nog totalt
ett tiotal myndigheter, organisationer, högskolor och
professionella yrkessammanslutningar. Verksamhetsansvariga lyssnade artigt men svarade – vanligtvis efter någon vecka, men i något fall efter några månaders
betänketid – med någon variant på: ”Jätteintressant
och viktigt, naturligtvis, men tyvärr, inte riktigt vårt
bord.” När jag försiktigt försökte fråga vad de såg för
hinder, framkom det att man var orolig för att granskningen skulle kräva att på lång sig knyta upp ett antal
experter och att det skulle bli för kostsamt. Andra
tänkbara skäl (som jag bara kan spekulera i) kanske
handlar om att inte vilja stöta sig med mäktiga medier
och en allmän rädsla för att vara den aktör som tar
första steget ut på ett helt nytt fält.
KritiKAM – en svensk Media Doctor
Men efter sex år av övertalningsförsök på olika håll
fick jag 2012 äntligen napp, då en forskningsstiftelse
satsade på idén. Inte oväntat kanske en stiftelse för
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forskning om komplementär, alternativ och integrativ
vård; har man ideologiskt utmanat hela skolmedicinen ligger det kanske närmare till hands att tänka utanför lådan i andra avseenden? I C (Integrative Care
Science Center) i Järna startade en nättjänst för kritisk
granskning av medieinslag om komplementär och alternativ medicin, KAM, som jag nu driver tillsammans med disputerade kolleger, i första hand en apotekare, en sjukgymnast, och chefen, en forskare i neurovetenskap och internationell hälsa. Vi kallar den
KritiKAM för Kritisk analys av Medieinslag om
KAM.
Problemet är att även om principerna som tidigare
nämnts har visat sig pålitliga och reproducerbara och
uppfyller vad man i vetenskapliga termer kallar krav
på validitet och reliabilitet, så skapar detta också problem. De har kommit att på gott och ont definiera den
Goda Medicinjournalistiken och utkonkurrerar därmed automatiskt och med viss självklarhet andra perspektiv, andra värden. Det goda blir med nödvändighet det bästas fiende. En del av mig kände till 100 procent att ja, detta måste förverkligas, också hos oss,
medan en del av mig revolterade till 100 procent och
maniskt började formulera invändningar.
Invändningarna handlade om att journalistiken är
ett levande väsen, en konstform, en komplex materia,
som inte låter sig – inte får – reduceras till ett något
som går att karaktärisera med hjälp av ett antal dikotoma variabler, ja-nej-alternativ, eller något som kan
annekteras av andra, i det här fallet skolmedicinen.
Även om kriterierna som jag tidigare visade återspeglar grundläggande journalistetiska värden – balans,
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oberoende, källkritik, och så vidare, så skulle andra
viktiga värden offras på rätlinjighetens altare. Skulle
jag förråda den syn på journalistikens komplexitet,
som jag byggt upp under mitt 40-åriga yrkesliv? I
mejldialoger med företrädare för HNR och MD Australia har jag framfört dessa synpunkter och fått artiga men avvisande svar; MD-kritierierna täcker in de
viktigaste aspekterna av god medicinjournalistik.
Dessutom sker en viss metodutveckling av kriterierna
över tid, svarar man.
Mina farhågor besannades också när jag åhörde ett
seminarium med den brittiske allmänläkaren och primärvårdsforskaren Stephen Campbell vid ett möte på
Stockholms läns landsting i april 2012. Där diskuterades nackdelar med indikatorer eller kriterier i största
allmänhet, bland annat just att fokuseringen på en
mätbar indikator i ett omoget registreringssystem vrider uppmärksamheten från andra viktiga frågor/avnämargrupper. Det betyder på ren svenska att man
stirrar sig blind på det som är enklast att mäta men
glömmer helt bort andra, möjligen lika viktiga, aspekter. Efter åtta år kanske MD inte längre kan kallas för
ett ”omoget” system men ändå.
En annan risk med indikatorer är att de blir svåra
att förena med ett avnämarcentrerat deltagande (man
kan förstås diskutera om det är journalisterna eller
allmänheten som är avnämarna för Media Doctor,
men oavsett är risken påtaglig att de inte involveras i
kvalitetskontrollen). Vidare hotar rigida system utan
möjligheter till återkoppling att vidga gapet mellan
dem som etablerar systemen och dem som de ska
tjäna, alltså mellan oss som arbetar med MD och dem
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vi påstår ska ha nytta av det hela, i första hand journalister och en vidare allmänhet. Kvalitetsmått som är
avsedda för uppföljningar på en nivå – exempelvis för
att mäta kvaliteten över hela pressen – används för att
bedöma enskilda tidningar eller journalister. Vi måste
acceptera att den här frågan – kvalitetsbedömning av
medicinjournalistik – är ett ungt område under utveckling. Tydligare uttryckt kan systemet dras med
barnsjukdomar.
Varför ställer jag mig då själv bakom en MD-klon
som KritiKAM? Därför att kriterierna trots allt är
centrala och, tidigare reservationer till trots, nog ändå
de bästa vi har. Därför att systemet, som bygger på frivillighet, transparens och de goda exemplens makt, är
ganska tilltalande. Dessutom är troligen den journalistiska kvaliteten vad gäller KAM-området (komplementär- och alternativmedicin) i varje fall inte högre
än för hälsojournalistiken i stort (och behovet av
tjänsten därmed påtagligt).
Beträffande KAM har MD Australien publicerat
(Bonevski med flera, 2008) en sammanställning av
222 medieinslag publicerade i australiensiska medier.
I genomsnitt blev hälften av inslagen godkända enligt
kriterierna, men mycket var fragmentariskt och fel.
När det gällde typen av behandlingsmetod fick inslag
om biologiskt baserade metoder som massage eller
yoga (54 procent) högst poäng medan inslag om energimedicin som akupunktur eller healing (33 procent) hade mest bristfällig information. Beträffande
teman i artiklarna var inslagen om cancer bäst (65
procent) medan inslag om beteende och psykisk hälsa
(31 procent) var sämst.
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Några svenska röster
I samband med den här textens tillblivelse frågade jag
några personer om de kände till Media Doctor och
om de gillade modellen, vilka som i så fall borde ansvara för att införa den i Sverige.
Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson
känner till MD och vet att det handlar om mediekritik
men är avvisande till idén:
– Vi är ganska frågande till alla dessa medicinsajter
som poppar upp lite här och där. Därför försöker vi
via vår hemsida och genom våra föreningar och på annat sätt sprida relevanta forskningsrapporter och andra rön avseende våra diagnoser till såväl allmänhet
som medlemmar.
Måns Rosén, chef för Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU, är inte bekant med MD men
kommenterar:
– Om detta kan leda till högre kvalitet i massmedias bevakning av hälsofrågor eller öka allmänhetens
kritiska inställning till vad de läser, så är det utmärkt.
Svårigheterna är att se vem som ska granska kvaliteten. Vem överprövar och vem har rätt? Det skrivs väldigt mycket om hälsa och medicin och om det ska
fungera måste det finnas en hel del resurser och svaren
måste komma snabbt för att göra nytta. Om man inte
orkar/hinner svara på allt, hur ska selektionen då ske?
Fråga: Vore det bra eller mindre bra med MD i
Sverige?
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Rosén: – Det kan vara bra, men beror på hur det
organiseras och vad det skulle kosta.
Fråga: Vem anser du i så fall borde bära huvudansvaret för att starta MD i Sverige?
Rosén: – Journalisternas frihet är viktig och jag
tror därför inte att staten, det vill säga myndigheter,
ska överpröva. Det kan tolkas som att staten rättar
vad massmedia kommer fram till. Skrivs det om något
som vi myndigheter har utvärderat eller gjort är det
däremot naturligt att svara. Inte annars.
Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare i organisationen Vetenskap och Allmänhet:
– Ja, jag känner till MD och tycker att grundidén
är intressant – men har ingen närmare insikt i hur
verksamheten i praktiken fungerar. Om en liknande
tjänst skulle drivas i Sverige tror jag att det både för
trovärdigheten och långsiktigheten vore bra om en
rad aktörer drev den gemensamt. Sammanslutningar
av såväl läkare som journalister/medier borde involveras och finansieringen skulle kanske kunna komma
från finansiärer av forskning (såväl inom medicin som
journalistik).
Slutligen frågade jag medicinjournalisten och apotekaren Fredrik Hed, som bland annat varit chefredaktör för tidskriften Läkemedelsvärlden, vad han tyckte
om MD.
– När medicin- och vetenskapsrapportering alltmer överlåts till allmänjournalister, blir behovet av en
granskande och värderande funktion som MD allt
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viktigare. Det vore därför önskvärt att MD täcker fler
områden, som exempelvis den traditionella skolmedicinen. Jag tycker absolut att MD borde finnas i
Sverige även inom det medicinska området. Jag tror
att det vore optimalt om det kunde drivas som en stiftelse, med exempelvis universitet och högskolor som
finansiärer, både inom medicin men även journalistik
– som till exempel JMK vid Stockholms Universitet.
Media Doctor behövs
Avslutningsvis tror jag trots tänkbara invändningar
att det fortfarande finns utrymme för – och definitivt
behov av – en MD-liknande tjänst i Sverige som
täcker in hela det medicinska nyhetsområdet, liksom
för andra kvalitetshöjande initiativ. Detta sagt i medvetande om att många kollegor självklart arbetar efter
dessa principer redan i dag. MD-indikatorer behöver
inte uppfattas som pekpinnar (detta så tabubelagda
svenska begrepp) utan mer som ett hjälpmedel, en lathund att ha bredvid tangentbordet som påminnelse
om en minsta gemensamma basambition för det medicinska nyhetsarbetet.
Låt oss fråga oss själva två saker:
Vilken information är det vi själva vill ha och behöver när vi eller våra närmaste är hälsomässigt utsatta?
Vill vi som journalister vara en del av problemet
eller en del av lösningen?
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Anette Novak

eVärldens möjligheter!
Hot och hopp i mediernas ödestid

Journalisten, förra chefredaktören och numera internationella mediekonsulten Anette Novak resonerar om viktiga
vägval för dagens och framtidens nyhetsmedier. Utifrån sina
erfarenheter som chefredaktör på Norran i Skellefteå med
stor omnejd och sina intryck från den internationella mediemiljön pekar Anette Novak på nödvändigheten av att samarbeta med medieanvändarna, dra nytta av deras engagemang och resurser och av att vara öppen med journalistikens metoder och motiv. Detta kräver en svår – men nödvändig – omställning av medieföretagens organisation,
rutiner och tankesätt. TvK

På några få decennier har vi rört oss från informationsmonopolets era – då journalisten alltid visste mer
än läsarna – till informationsnätverkens, där läsarkollektivet vid varje enskilt tillfälle vet mer än journalisten. Det finns filosofer som driver tanken ännu längre
och menar att kunskap i den här nya situationen inte
längre kan ses fristående från nätverket (Weinberger,
2012). Effekten förstärks genom att människor nu
kan kommunicera sin gemensamma kunskap med
varandra, åskådliggöra – och själva sprida den.
Insikten fick kåren att tumla in i en identitetskris.
Tidningar i USA började gå under och den kollektiva
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ångesten späddes på: Tänk om de där ute levererar
bättre än vi? Tänk om ingen vill betala för journalistik
i framtiden?
Uppvaknandet var brutalt. Men på mindre än ett
decennium har de allra flesta företagen – som de självutnämnda digitala experterna älskar att etikettera
”gammelmedier” – använt adrenalinkicken till att
börja ställa om. Frågan är emellertid om det skedde i
tid. Och om förändringen går fort nog.
De senaste åren har sparpaketen i branschen haglat, Norran – där jag var chefredaktör mellan 2009
och 2012 – är inget undantag. Men de senaste månaderna har osthyveln vässats till en skalpell som med
precision snittat bort delar av det som tidigare betraktades som kärnverksamhet. Var ska det sluta? När blir
kvaliteten så låg att läsarna flyr? Såväl branschföreträdare som publik reagerar. Och stupet har aldrig
framträtt tydligare än just nu.
Men måste verkligen den interaktiva, sammanlänkade framtiden vara synonym med undergång? Inte
nödvändigtvis. I alla fall inte för de företag och koncerner som övervinner sin rädsla. För dem som arbetar hårt och långsiktigt med att arbeta in de nya möjligheterna på alla nivåer. För dem som alltid har läsarnas bästa för ögonen.
Det gränslösa ”live”-samhället
Det sägs att det är omöjligt för mänskligheten att förstå ett paradigmskifte när vi befinner oss mitt uppe i
det. Men nog inser många av oss hur oerhört omvälvande förändringar vår värld just nu går igenom.
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Danska forskare har satt ett namn på det historiska
skeende som tog oss in i det text- och printbaserade
samhället och nu ut ur det – ”Gutenberg-parentesen”
(Sauerberg, 2009). Det handlar inte enbart om en teknikrevolution, även om rörelsen sedan tryckpressen
bara fortsatt i ett kommunikationssymfonins eget accelerando. Uppfinningen vände på de gamla storheterna: Plötsligt tog det längre tid att läsa en tryckt
skrift än att framställa den. Idag är spridningen omedelbar och gränslös – i ”live”-eran accepteras inga
fördröjningar, vi vill ha allt genast.
Idén med nationalstater och andra fenomen, kopplade till det fysiska rummet, eroderas raskt i takt med
att vi flyttar in väsentliga delar av våra liv i de digitala
landskapen.
Inom en nära framtid kommer vi inte längre att referera till ”internet” i dagligt tal, då nätet blivit en så
integrerad del av våra liv att det upphör som enskild
enhet. Tekniken blir en sömlös förlängning av våra
kroppar. De nya möjligheterna blir till ett digitalt raster som läggs över det analoga samhällets existerande
strukturer (Stakston, 2012a).
Så förändras vi
Det handlar alltså inte bara om internet i stort, var på
nätet vi är och vad vi gör. Revolutionen påverkar oss
högst påtagligt som människor – Pew Research Center i USA publicerar i sin rapport ”Imagining the Internet” (2012) ett antal framtidsspaningar, bland annat om hur utvecklingen förändrar våra hjärnor. En
av världens mest framstående forskare inom området
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tonåringar och unga vuxna, beskriver fenomenet så
här i delrapporten ”Gen Always On”:
Brains are being rewired—any shift in stimuli results in a
rewiring. The techniques and mechanisms to engage in
rapid-fire attention shifting will be extremely useful for
the creative class whose job it is to integrate ideas; they
relish opportunities to have stimuli that allow them to
see things differently. (Boyd, 2012, s. 9)

De kritiker som menar att det ständigt accelererande
tempot och kraven på simultankapacitet är på väg att
skada vår förmåga till djupare analytiskt tänkande
glömmer att en ny tid kräver nya angreppssätt och
kompetenser.
I den ovan citerade undersökningen menar forskarna att skiftet från ”memorerande” till ”analys” är
den största samhällsförändringen sedan läskunnigheten spreds. Nokias expert på användarupplevelser
gör följande observation:
I remember 15 years ago when people were terrified that
kids would not be able to write because of the text-message shorthand they had invented for themselves. It turns
out that kids who use (and invent) text-message shorthand have better verbal skills than us oldsters do. (…)
The kids aren’t smarter or dumber than we were; technology helps us free our brains for more useful things.
(Rolling, 2012, s. 26)

Ta en stund och reflektera över hur mycket kraft som
kan läggas på att driva kunskaps- och samhällsutvecklingen i positiv riktning när vi slipper använda
hjärnorna som minnesbanker. Tanken svindlar.
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Med tanke på de enorma, globala utmaningar som
vi står inför behövs sannerligen all tillgänglig intellektuell kapacitet. Det råder ännu en enorm obalans vad
gäller människors utgångslägen – och möjligheter att
utvecklas. Men även om geografiska och ekonomiska
förutsättningar ännu klyver mänskligheten, existerar
en faktor som förenar över alla gränser: behovet av att
kommunicera. I dag har fler människor i Indien tillgång till en mobiltelefon än rent vatten. Vi prioriterar
kommunikation framför hygien.
Lägg därtill denna – ur världshistoriskt perspektiv
relativt unga – situation med det gränslösa, ständigt
sammankopplade samhället, så står det snart klart att
vi nu har förutsättningarna för en av tidernas hittills
största förändringar. Forna maktstrukturer vittrar
sönder när den inneboende kraften i tillgång till kunskap och information triggar viljan att agera. Gigantiska nätverk kan skapas på nolltid och därigenom
göra dessa aktioner kollektiva. Vi har redan sett hur
detta haft en tydlig påverkan på världsutvecklingen:
• Diktaturer försvagas när de förtryckta snabbt och
enkelt kan samarbeta.
• Multinationella koncerner tvingas på knä när upprörda konsumenter gör gemensam aktion.
Och detta är bara början. Den digitala revolutionen
vänder på gamla storheter. Makten kommer inte
längre uppifrån, utan från massorna. Och varje individ har i denna sköna nya digitala tid möjligheten att
kliva fram och leda (Godin, 2008).
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Den klassiska demokratifrågan mötesfrihet blir
som en följd av denna utveckling inte längre lika viktig att slåss för som tillgång till en tillräckligt modern
dator, snabb uppkoppling samt ett fritt och neutralt
internet.
Värderingar förskjuts
I kölvattnet av dessa enorma vågor, eller möjligen som
ett resultat av dem, sker dessutom en värdeförflyttning.
Everywhere in contemporary society, people desperately
search for self-fulfilment and try to minimize as much as
possible interpersonal obstacles to the attainment of
their egocentric designs – as the culture of individualism
has come to represent not only personal freedom but the
essential shape of the social fabric itself. (Elliott & Lemert, 2009, s. 3)

Den förnöjsamhet som formade våra liv för bara någon eller några generationer sedan är som bortblåst. I
dag präglar nyindividualismen samhället. Varje inslag
i våra liv är ett potentiellt förbättringsprojekt. Gillar
vi inte våra kroppar gör vi om dem. Trivs vi inte med
jobbet säger vi upp oss. Vi byter partner – eller bostad.
En av drivkrafterna bakom nyindividualismen är
den ständiga förväntan vi har på att nästa skede i livet
ska bli lite bättre, rikare, vackrare. Professorn vid
Handelshögskolan i Stockholm, Micael Dahlén,
kopplar det här fenomenet till teknikrevolutionen:
I takt med att antalet valmöjligheter ökar inser vi 1) att
vi måste avstå från en massa chanser och möjligheter, vil-
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ket är smärtsamt eftersom vi vill ha allt och 2) att vi inte
kan vara säkra på att vi verkligen gör det bästa valet. Ju
fler alternativ som finns, desto större är risken att det
finns någonting bättre någon annanstans”. (Dahlén,
2008, s. 42–44)

Framtidsforskare i Danmark placerar in utvecklingen
i ett historiskt perspektiv; Det 10 000 år gamla jordbrukssamhället fick ge vika för industrisamhället för
ett par hundra år sedan, för cirka 40 år sen togs det
över av informationssamhället och nu står vi redan på
tröskeln till ”drömsamhället”. Fokusområden för alla
som önskar tilltala nutidsmänniskan är, enligt forskarna, äventyr, kärlek, omsorg, identitet, trygghet och
etik. Företag som arbetar aktivt med drömmar i sin
marknadskommunikation är mer framgångsrika, enligt forskarna.
Teknologiska framsteg kommer också tillåta nyindividualisterna att gå från drömmar till handling.
Bye-bye massproduktion, hello 3D-printer där vi på
hemmaplan kan skapa unika, personliga objekt.
The other widespread shift in attitudes regards individualization, from unformity to multiplicity. This consumer
no longer says: ”I am normal”; instead, the slogan is: ”I
am special”. (Jensen, 2012)

Människors aktiva val
Facebook är i viss mån både hönan och ägget i den här
utvecklingen. Den globala anslagstavlan används av
många för att få omedelbar bekräftelse på livets stora
händelser – men också väldigt ofta på ren konsum-

eVärldens möjligheter! | 109

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x1109 109

2012-11-05 10:09:23

tion. Det stora skyltfönstret tillfredsställer de djupaste
liggande mänskliga behoven. Som att bli sedd. Omtyckt. Kanske rentav älskad.
Baksidan är densamma som i den analoga världen,
öppenheten får som effekt att vi delvis väljer att visa
upp fasader. Vi håller oss följaktligen inte uppdaterade på vad som egentligen händer av vikt i våra nätverk, utan får snarare en sporadisk inblick i de allra
bästa stunderna.
Publicistiska haverier sker regelbundet; oansvariga
publicister skadar när de delar texter och bilder utan
tanke på konsekvenserna. Detta ligger som fond när
internet paketeras – ofta av den traditionella medieeliten – som i bästa fall något ytligt, i sämsta fall ett hot.
De sociala plattformarna eller tekniken blir något ont.
Är det inte larm om hackare och trojaner så är det
ungdomar som fallit offer för grooming eller tragiskt
avlidit för att de spelat spel för länge. Det finns en stor
mängd forskning som pekar på hur negativa nyheter
tillåts dominera nyhetsvärderingen (Sloan & MacKay,
2007, s. 43–45) – slutsatserna känns igen av oss praktiker som spenderat åratal vid nyhetsdesken.
Mediernas bevakning är emellertid bara en spegel
av existerande samhällsvärderingar. Svårigheterna vi
har med att se fördelarna, eller i alla fall att undvika
överdrivna rädslor och fallgropar, visar att det finns
ett starkt och troligen växande behov av att vidareutveckla den kollektiva intelligensen med en kollektiv
etik i cyberdemokratin (Lévy, 2002, s. 243–246).
Även om ett det alltid är sunt med ett kritiskt förhållningssätt är det givetvis inte tekniken i sig som är
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problemet. Det är de val vi människor gör när vi bygger och använder den.
På väg ut ur handlingsförlamningen
7,05 miljarder människor.
5,98 miljarder mobiltelefonabonnemang.1
Homo mobilis är här för att stanna.
När alla människor är potentiella massmedier, utrustade med en teknik motsvarande den gamla tidens
sändningsbuss i fickan, när den globala informationsmängden ökar exponentiellt, då händer det något på
skalan tillgång och efterfrågan vad gäller innehåll. En
naturlig följd av detta är att fastslå att marknadsvärdet på innehåll sjunker. För att landa på prislappen: 0.
Wireds chefredaktör Chris Anderson menade redan
för tre år sedan att gratis är framgångsmodellen nummer ett för alla som vill göra affärer i framtiden. Han
underströk hur den nya tiden tvingar oss att tänka om
kring vad vi fäster värde vid.
Har du någon gång fått ett mail från IT-avdelningen om att det är dags att ”tömma oanvända mappar” eller ”överfulla mailkorgar”? Det hade Anderson också och det fick honom att göra följande reflektion:
We treated the abundant thing – hard drive capacity – as
if it were scarce, and the scarce thing – people’ s time –
as if it were abundant. (Anderson, 2009, s. 190–191)

1)

November 2011, enligt International Telecommunication Union.
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På de decennier som gått har emellertid större delen
av de traditionella medierna insett att gratis må ge hög
trafik men att detta inte alltid är synonymt med stora
intäkter. Eller snarare, ganska sällan. Inte ens Facebook, med sina nära 1 miljard användare, har i dagsläget lyckats översätta användarskaran till lönsamhet.
Medieanalytikern Ken Doctor förutspår fortsatt
kostnadskapning, och en ”gig economy” där en journalist måste jobba med sitt personliga varumärke,
marknadsföra sig – och simultant utföra uppdrag för
ett antal olika arbetsgivare. Han dömer i sin nya bok
ut den gamla affärsmodellen som stendöd.
We need many new sources to pay for journalism. Advertising alone won’t do it. In the next 15 years we’ll still
have daily papers, but 25 years from now – I doubt it.
(Doctor, 2010)

Medvetenheten om att förändringen sker finns där,
däremot tvistas det sedan ett antal år tillbaka om hastigheten. Doctor säger 25 år, Murdoch tio och International News Marketing Associations vd Earl
Wilkinson tre.
Personligen anser jag att frågan är relativt ointressant. Om man vet att ett skepp tar in vatten börjar
man väl direkt sjösätta allt som kan tänkas fungera
som livbåtar innan fartyget går under för att ha så
stora chanser som möjligt?
Oavsett hur det ligger till med tempot pågår ett
stort antal försök runtom i världen med att flytta över
affären till de digitala kanalerna. Det är ett känsligt
arbete, då det handlar om att skapa nya intäktsström-
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mar utan att skynda på den gamla affärsmodellens
död. Jag väljer medvetet ordet ”försök”, då de lyckade exemplen ännu är få.
Varför går det så långsamt?
Bakom branschens oförmåga att lägga i högsta växeln
på förändringsvägen ligger ett komplext nätverk av
omständigheter. Låsningarna är förståeliga – med
tanke på summorna som står på spel – men nödvändiga att ta itu med om branschen ska landa på fötterna igen. Listan kan göras längre, men dessa fyra
punkter fokuserar på de allvarligaste blockerande
faktorerna – som bör åtgärdas omgående: Bristande
mod, oförmåga att sätta användarna och deras behov
i centrum, avsaknad av professionell marknadsföring
och obsoleta arbetssätt och rutiner.
1. Bristande mod
Denna faktor är starkt kopplad till den gamla och
ännu alltför välmående kassakossan. Ju mer ett bolag
har att förlora, desto mindre riskbenägen blir dess ledning. Och trots att deras marknadsandelar rasat har
de svenska tidningsföretagens lyckats behålla omsättningsvolymen, delvis genom prisjusteringar, delvis genom privat- och affärskundernas konservatism. Detta
är tyvärr ett faktum som göder hybris på vissa håll
och förnekelse på andra.
För att klara utmaningarna som denna omstruktureringsfas innebär måste mediebolagens styrelser och
ledningsgrupper släppa taget om det gamla och till
synes trygga. Visst krävs det mod för att lämna en
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bred motorväg och ge sig ut på snåriga, snirkliga grusvägar. Men det är nödvändigt, om motorvägen leder
in i en bergvägg.
Författaren bakom managementbästsäljaren ”Good
To Great”, Jim Collins, är övertygad om att kräftgången i branscher som vår kan vändas. Men han lovar
ingen quick-fix:
… if you’ve already taken a fall and you do face a genuine crisis, the sooner you break the cycle of grasping for
salvation the better. The path to recovery lies first and foremost in returning to sound management practices and
rigorous strategic thinking. (Collins, 2009, s. 117)

Ett konkret steg i rätt riktning vore i mitt tycke att belöna risktagande, nytänkande och kreativitet internt –
allt för att stödja utvecklingen mot ett högre innovationstempo.
2. Oförmåga att sätta användarnas behov i centrum
En annan nödvändig rörelse är att vända på inifrånoch-ut-perspektivet. Det handlar inte om att gissa vad
vi tror att läsarna, lyssnarna och tittarna önskar eller
vilka produkter vi vill eller kan leverera. Framtidens
överlevarmedier jobbar utifrån-och-in. Med användarnas behov som utgångspunkt; även de behov de
själva inte känner till. Vilken utmaning för ett samhälle och en bransch där regelverk och lokala avtal
gör fikapauser heligare än kundnöjdhet!
För att ytterligare förtydliga vilken förändringsresa
vi har framför oss: I dag har vi en situation då många
under sommaren – då kunderna har mer tid och
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pengar för att konsumera produkter och tjänster än
någon annan tid på året – har som främsta kunderbjudande ett ”prenumerationsuppehåll”. En insikt från
Ralf Blomqvist, som skrivit en rad böcker inom området kundrelation (bland annat 2001).
3. Avsaknad av professionell marknadsföring
Efter över 100 år som enväldiga monopolister har de
traditionella medieföretagen utvecklat en tydlig oförmåga att marknadsföra den egna verksamheten. Få
har en varumärkesstrategi värd namnet. Helt enkelt
för att de aldrig tidigare behövt en. I stället har konkurrenterna fått fria händer att sätta etiketter på verksamheten på ett sätt som stöttar deras respektive
agendor.
Smaka bara på ordet ”betalvägg”. Det är något
som stänger dig ute, som hindrar dig från att se in eller
nå fram. Och visst, konkurrenternas beteende är
smart. Det kan man däremot inte kalla de etablerade
företagens agerande när de oreflekterat anammar
dessa begrepp. Jag har i flera sammanhang försökt
lansera alternativet ”entré” – ett ord med klart trevligare konnotationer. En entré innehåller ett löfte. Den
öppnar sig mot något man vill åt. Och om vi använder
oss av nattklubbsentrén som metafor är din önskan
att komma in så stark att du kan tänka dig att stå i kö
i timtal, kränkas av vakter – och ändå till slut vilja betala.
I denna nya, hårda konkurrenssituation, med
skräddarsydda digitala tjänster och ett landskap där
andra tjänar pengar på innehåll som ”gammelmedi-
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erna” skapat, är det hög tid att sluta marknadsföra
branschens egen död genom massiva masochistiska
publiceringar som riskerar att bli självuppfyllande
profetior. Det är verkligen dags att i stället börja berätta hur centrala dessa företag varit och fortfarande
är. För det offentliga samtalet. För de lokala marknaderna. Och inte minst för demokratin.
4. Obsoleta arbetssätt och rutiner
Slutligen måste den företagskultur, de kollektiva och
individuella attityder, som bromsar den nödvändiga
omställningen överbryggas. Journalister, säljare och
kundtjänstmedarbetare måste inse att de är i tjänstebranschen, en bransch där man tar kunderna och deras önskningar på högsta allvar. Detta är fullt möjligt
att kombinera med det kritiska förhållningssättet –
det handlar i grunden om omdöme, pedagogik och
kommunikationsteknik.
För att lyckas måste dessutom företagen å det snaraste ta sig från den gamla tudelade intäktsmodellen
och de deadlineorienterade siloorganisationerna – till
en ny verksamhetsform med öppna innovationsmiljöer och internt tvärarbete i projektform.
Marknadsföring får motsatt effekt om det som
säljs inte håller måttet. Eller om den som säljer inte
gör det. Jag tillhör därför den grupp som gläds över
försöken med digitala abonnemang. Kanske främst på
grund av det som borde bli effekten på innehållet. Premiumstrategierna kommer nämligen att, som bonus,
påverka den psykosociala arbetsmiljön på redaktionerna. Oavsett hur smart gratismodellen än må vara,
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finns det inslag i vår kultur som gör att vår upplevda
känsla av någots värde i hög utsträckning baseras på
pris. Gratis blir följaktligen värdelöst. Och vem vill
skriva värdelösa artiklar? Att som reporter få jobba
med journalistik som kostar är inte bara roligare, det
kräver också kvalitet i leverans.
Det är därför en anställd i Frankrike som handsyr
Hermèsväskor, värda lika mycket som en mindre bil,
lägger hela sin själ i hantverket. Och som en effekt av
insatsen: det är därför kunderna, trots – eller kanske
tack vare – den svidande investeringen är nöjda.
Denna utläggning om betallösningar ska inte tolkas som att det går att blunda för riskerna; verksamheten blottar sig givetvis samtidigt gentemot potentiella gratiskonkurrenter. Faran är reell, men faktum är
att trots att de digitala möjligheterna nu funnits under
en relativt överskådlig period, trots att de traditionella
medierna i stor utsträckning jobbar på i vanliga hjulspår, existerar få start-ups inom nyhetsområdet som
lyckats. Inte bara med att generera vinster, utan helt
enkelt att överleva.
Ambitiös studie av nya nätprojekt
Forskare vid Reuters Institute for the Study of Journalism vid Oxford universitet har gjort en ambitiös genomgång av nya, fristående nätbaserade initiativ som
satsar på journalistik och kuratering (urval, filtrering,
kommentering och spridning av innehåll). Målet: att
närma sig ett svar på frågan hur stora chanserna är för
långsiktig överlevnad. Studien innehåller många intressanta fakta och ger en unik överblick över såväl de
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nya digitala initiativen på medieområdet som de utmaningar alla i branschen står inför när det gäller att
finna nya, hållbara vägar för att finansiera framtidens
journalistik (Bruno & Nielsen, 2012).
Här är några noteringar värda att lyfta:
• Inget av de undersökta exemplen klarade sig enbart på annonsintäkter.
• Att nå kostnadstäckning i de nuvarande affärsmodellerna har varit och är en kamp.
• Inte en enda har funnit ett vinnarkoncept som
garanterar långsiktig kommersiell hållbarhet.
• Det finns inga gemensamma framgångsfaktorer
mellan dem som lyckas; inte heller mellan dem som
misslyckats.
Utmaningarna är, enligt forskarna, att konkurrenterna – de traditionella medierna – ännu har jämförelsevis enorma resurser och samlar såväl trafik som intäkter i nivåer bortom räckhåll för de mindre aktörerna. Jag tror det är riktigt och delvis kan förklaras
med mediekonsumenternas konservatism.
Men ett av våra svenska exempel, Ajour, har också
blottlagt nybyggarnas brister. Satsningen på en ny digital journalistisk plattform är visserligen lovvärd –
och många av erfarenheterna viktiga och lärorika.
Samtidigt går det att läsa dem baklänges: de visar indirekt vad det är de traditionella mediehusen är bra på
– som tidigare varit ”osynligt”. Som en redaktionell
strategi för exempelvis genderbalans. Som kapaciteten att guida en ovan intervjuperson genom en publicering, med bibehållet förtroende. Och – kanske fram-
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förallt – den närmast militäriskt strukturerade organisation som krävs för jämn kvalitet i leverans och den
nödvändiga, långsiktiga uthålligheten.
Samtidigt har de traditionella mediehusen mängder av lärdomar att hämta från det nya medielandskapet, inte minst när det gäller förmågan att tänka utanför ramarna. Jag tror på korsbefruktning även här,
omstörtande strategier kan och bör paras med tyngd
och erfarenhet. Vi behöver varandra. Och i den mån
de erfarna är oförmögna att tänka tillräckligt omstörtande, kanske en möjlighet för mediehusen vore att
anställa dem som kan.
I slutsatserna understryker forskarna att deras empiriska genomgång inte ska tolkas som att alla nya,
digitala initiativ inom det journalistiska området är
dömda att misslyckas. Det finns fortfarande stora
möjligheter, men de varierar från land till land. För
framgång krävs en klar strategi utarbetad för varje
specifik kontext. Fokus på innehåll. Kreativitet. Och
framförallt: en affärsmodell.
… while new innovative journalistic online start-ups like
the ones we examine here represent an interesting and
sometimes important supplement to what incumbent
content creators and new search and social media provide online, the economics of online journalism are as
challenging for newcomers as for old-timers. (Bruno &
Nielsen, 2012, s. 7)

Gammalt och nytt smälter samman
När tiderna är omvälvande och komplexa väljer beklagligt nog många att ställa ytterligheter mot var-
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andra. Kanske för att det helt enkelt är lättare, kanske
för att sortera och förtydliga, kanske för att man ännu
inte ser nyanserna. Den här typen av svart-vit argumentation försämrar debatten.
Det handlar inte om analogt eller digitalt. Om
bred trafik eller smala nischer. Om amatörer eller
proffs. Oavsett vilket område vi än ger oss i kast med
att detaljstudera så handlar det om både och. Både
öppet och privat. Breda användargrupper och smala,
nischade. Lokalt och globalt.
Svårigheten vi har att ta till oss de massiva förändringarna beskrivs förtjänstfullt av affärsjournalisten
och författaren Ken Auletta (2009). Hans unika skildring av Googles framfart understryker just behovet av
gråtoner i resonemangen. ”Don’t be evil” må vara internetgigantens missionsförklaring, men dess ständigt
expanderande verksamhet gör det nödvändigt att
både se möjligheterna och vägra blunda för riskerna.
Inte för att fastna i kritik och fördömanden, utan för
att kunna komma vidare i konstruktiv anda.
Egentligen pendlar vi nog ofta mellan ytterligheterna och
upplever oss ofta som både digitala och lite mer analoga
beroende på situation. Ett språk för att hantera dessa
skillnader hjälper oss att ha respekt och förståelse för att
det finns fler synsätt och flera tolkningsmodeller av det
som kommuniceras… (Stakston, 2011, s. 117)

Erfarenheter från Norran
Den här viljan att para gammalt och nytt var en av utgångspunkterna när jag inför tillträdet som chefredaktör på Norran i mars 2009 funderade på hur
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man skulle kunna kombinera kraften i crowd-sourcing med det viktiga och känsliga arbetet kring nyhetsdesken. Hur skulle vi kunna utnyttja styrkan i öppenhet och med många medverkande utan att förlora
i kvalitetssäkring?
Resultatet blev den banbrytande öppna nyhetsdesken eRed som sedan 2009 varit öppen på
Norran.se, från tidig morgon till sen kväll. Erfarenheterna är många men jag ska göra ett försöka att i korthet kategorisera de viktigaste av dem.
1. Intake stärks
Oavsett hur stor redaktion man än har är det oerhört
ovanligt att en av de anställda journalisterna är på
plats vid en nyhetshändelse. Det är dock alltid
läsarna. De tipsar, tar bilder, filmer – eller namn på
ögonvittnen innan de hinner försvinna.
Resultat: Vi missar mindre.
2. Innehållet förbättras
När redaktionen tröttnat på en story hjälper läsarna
till med fler infallsvinklar, frågor vi glömt att besvara,
sammanhang vi inte upptäckt. Det finns alltid någon
där ute som kan ämnet bättre än vi. Antingen genom
direkt inblandning eller genom professionell expertis
på området. De påpekar misstag, fördjupar våra
frågeställningar.
Resultat: Kvaliteten på innehållet höjs.

eVärldens möjligheter! | 121

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x1121 121

2012-11-05 10:09:25

3. Förtroendet ökar
Att få delta i det spännande arbetet med att skapa
journalistik ger inte bara en mer aktiv och engagerad
läsekrets. Det ökar också förtroendet användarna har
för organisationen. De får inblick i processerna, förstår vad som är en nyhet och till vem man vänder sig.
Norran såg de högkvalitativa tipsen tiofaldigas under
de första åren med den öppna nyhetsdesken.
Resultat: Fler scoop – och effektivare organisation.
4. Samtalsklimatet blir bättre
Att öppna en live-chatt där användarna vänder sig
direkt till en redaktör innebär också att andelen påhopp minskar. Att ”möta” någon som har ett namn
och ett ansikte och som svarar omedelbart, triggar
den del av vårt psyke som gör att vi vill bete oss väl.
Diskussionerna antar karaktären av ett samtal ansikte
mot ansikte – och sajten slipper nästan helt påhopp
och förtal som är så vanligt förekommande i kommentarsfälten.
Resultat: en vänligare och positivare sajtmiljö.
5. Kundrelation fördjupas
Den röda tråden – och den absolut viktigaste komponenten i allt detta – är självfallet den konstanta dialogen. Viljan att lyssna, och att på djupet tycka att det
som användarna kan bidra med är viktigt, är grundläggande för relationsskapandet. Medieföretaget
finns där för dig – när du behöver det. Vem skulle inte
vilja fortsätta sponsra en sådan verksamhet?
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Resultat: en stärkt kundrelation, ett stärkt varumärke.
De tre åren jag hade förmånen att leda arbetet på Norran med det som Guardian i dag etiketterar som medskapandejournalistik (”collaborative journalism”) har
stärkt mig i övertygelsen att en framgångsrik framtid
i medievärlden handlar om förmågan att engagera.
ROI står inte längre för ”Return on Investment”, utan
för ”Return on Involvement”.
Den lokala tv-stationen WOOD-tv i västra Michigan är ett av många internationella exempel på att
framgång byggs via tittarnas engagemang. De har haft
den sociala tittarkopplingen som en av sina högsta
prioriteringar sedan långt innan sociala medier myntades som begrepp.
The one thing that we’ve been consistent with is we listen
to our users and we engage with our users. We think they
have a lot of valuable things to say. (DeJonge, 2012)

Wood-tv kopplar strategin till ”branding” och förklarar positioneringen med en pay-off-liknande fras:
”We’re all out to watch out for you.”
De digitala plattformarna möjliggör – engagemanget förverkligar. Här lyfter vissa forskare ett varningens finger och menar att det inte finns ett direkt
orsakssamband mellan kunskap och handling, att mer
information eller kommunikation inte automatiskt
får människor att agera (Wolton, 2000, s. 144–146).
Men lyckas vi hitta nycklarna är kraften enorm. En av
vår samtids främsta digitala strateger uttrycker det i
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skickligt koncentrerad form: ”When we change the
way we communicate, we change society” (Shirky,
2008, s. 17).
Utmaningarna på vägen
Att samarbeta med användarna kräver delvis nya
arbetsmetoder. Men framförallt att vi gör upp med de
i bästa fall elitistiska och i sämsta fall föraktfulla tendenser som hängt med sedan informationsmonopolets
era.
Medskapandejournalistik börjar följaktligen i insikten om vilken potentiell kraft som finns i samarbetet; i acceptans av det faktum att redaktionen inte alltid vet bäst. Att läsarna, tittarna och lyssnarna gått
från det kommunikationsteoretikerna kallade för
mottagare till att även vara sändare. Flera år före
Twitters födelse konstaterade amerikanske kolumnisten Dan Gillmor: ”The former audience joins the
party” (2004, s. 136–157).
Därefter kräver det omställning i såväl organisation som rutiner – för att lära sig lyssna och på bästa
sätt ta om hand informationen. Utan att ge avkall på
den journalistiska bedömningen av vad som är relevant och sant. Att arbeta med en öppen, medskapande
nyhetsdesk är att släppa in läsarna – utan att släppa
taget.
Belackarna menar att den här typen av samarbete
med tidningshusen alltid funnits: via telefonväkteri,
tipsmejl och liknande. De har givetvis rätt. Men de
misstar sig på en punkt. Den nya tekniken har en oerhört låg tröskel. Och en oslagbar omedelbarhet.
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Tänk själv att du varit utsatt för en oerhört orättfärdig hantering av en myndighet som raserar ditt liv.
Efter månaders stångande med beslutsfattarna vänder
du dig som en sista utväg till tidningen, i ett långt mejl.
I bästa fall får du ett automatsvar: ”Tack för att du
hörde av dig. Mvh redaktionen”. I sämsta fall (vilket
troligen är det vanligaste) ramlar ropet på hjälp ner i
det stora svarta hålet vi kallar Redaktionsmejlen.
Vad händer med din relation till tidningen? Med
ditt förtroende för företaget? För de enskilda journalisterna?
Människan i centrum
Den nya digitala tiden är en tid av engagemang – och
relation. Men här råder det – enligt min erfarenhet
som praktiker – en olycklig diskrepans mellan redaktionernas egen bedömning av sitt engagemang och sin
relation till användarna – och den bild publiken har.
Möjligen hänger detta samman med det sätt på vilket
det kritiska förhållningssättet slår igenom i det praktiska arbetet. Låt mig för tydlighetens skull ta ett exempel ur den journalistiska vardagen:
Det är midsommar. Den typen av evenemang står
inte högt i rang; nyhetschefen drabbar en ung vikarie
med uppdraget. Att spegla en av våra viktigaste högtider som berör oerhört många svenskar starkt har
blivit till en lågprioriterad arbetsuppgift för en medarbetare långt ner i den redaktionella hackordningen.
Vid firandet ”händer inget”. Oengagerat tas bilder
på familjer med picknickkorgar och det lokala folkdanslaget. Tillbaka på redaktionen ringer reportern
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inre befäl: ”Har det hänt något?” Polisen medger att
man lagfört ett antal personer för rattonykterhet –
och nu händer det något med reporterns entusiasm.
Texten skriver sig själv under en rubrik med hög grad,
fett typsnitt och framträdande position:
MÅNGA RATTFULLA FAST
PÅ MIDSOMMARAFTON

Plötsligt har det positiva firandet som så många föreningar och enskilda jobbat hela året med att förbereda
fått en mörk och negativ paketering. Bilden vi journalister visar upp är av en verklighet som publiken inte
känner igen.
Vi journalister har länge satt den kritiska granskningen främst men uppdraget innehåller också den informativa speglingen, underhållningen och utbildningen. Om vi tappar bort dessa grundläggande
aspekter – vad händer då med trovärdigheten som vi
säger oss hålla så högt?
Enligt den senaste statistiken från Pew Research
Center i USA (publicerad augusti 2012) faller förtroendet för de stora amerikanska nyhetsmedierna (däribland New York Times och CNN). 2012 var den genomsnittliga ”positive believability rating” 56 procent, en siffra som ska jämföras med 62 procent 2010.
Nog finns det anledning till reflektion, större självmedvetenhet och även ett visst mått av självkritik.
En väg vidare vore att på allvar sätta användarnas
behov i centrum. Låta verksamheten präglas av ett utifrån-och in-perspektiv i stället för tvärtom. Vi skulle
då inte bara bygga en god relation till vår omvärld, vi
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skulle även kunna vända det sedan 1990-talet sakta
men över tid urholkade förtroendet för dagspressen
som även märks i Sverige (Holmberg & Weibull,
2012, s. 137 samt Weibull, 2011, s. 51, 67).
Den nya objektiviteten: transparens
Parallellt med den explosionsartade webbutvecklingen under 1990- och 2000-talen har de traditionella medierna allt mer förankrat sig i en lätt verklighetsfrånvänd självbild, ofta baserad på ”objektivitet”
och det monopol man tror sig ha på det epitetet. I
praktiken har detta – på de alltmer slimmade nyhetsredaktionerna – betytt en ”båda-sidorna-journalistik”. Två röster från olika läger och stommen till en
nyhetsartikel eller ett inslag är klar.
Samtidigt har läsarna vant sig vid en uppsjö av
innehållskällor, varav bara en bråkdel förhåller sig till
skråets mer eller mindre oskrivna objektivitetsregler.
Bloggare gör det tvärtom ofta till en hederssak att
vara extremt öppna och personliga. De koncentrerar
sig till på köpet vanligtvis på ett ämne som berör dem
personligen, en passion. Och de innehållsdeklarerar
sig med utförliga biografier.
Visserligen finns det exempel på bloggare som agerar med dolda agendor. Men en av våra absolut
största, Blondinbella, accepterar såväl banners som
kampanjuppdrag för att marknadsföra en viss vara
eller tjänst – och hon erkänner det faktumet öppet
(Ronge, 2010, s. 39–41).
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Innehållsdeklarationens betydelse
I en tid då de forna läsarna, lyssnarna eller tittarna
producerar innehåll sida vid sida med oss, då åsikter
är en naturlig och växande del av detta innehåll och
då trovärdighet ligger i relationen användarna har till
en enskild journalist eller fotograf, inte till ett företagsnamn – då tror jag vi måste börja omdefiniera begreppet objektivitet.
När alla är medieproducenter i någon bemärkelse,
när många av dessa med tiden blir allt vassare, då blir
yrkesmediernas tillkortakommanden blottade. Den
enda bärkraftiga vägen för mig är transparensens. Så
länge texten är innehållsdeklarerad kan läsarna förhålla sig till eventuella, dolda agendor. Då skadas inte
trovärdigheten av en personligt färgad text. Tvärtom.
Vet jag vilket klubblag en viss sportkrönikör håller på,
förstår jag när jag läser mer eller mindre öppna hyllningar efter segermatchen.
Under åren i Västerbotten var jag med och arbetade fram en ny vision, där denna transparens låg som
grund: ”Norran ska föra samman människor och
idéer – och tillsammans stärker vi regionen”.
Slutklämmens ställningstagande renderade skarp
kritik under det första året, såväl från kollegor inom
Publicistklubbens norra krets som från professorn i
journalistik Jesper Strömbäck. De menade att jag med
detta riktningsval skulle skada journalistiken i allmänhet och Norrans trovärdighet i synnerhet.
Trovärdighet är emellertid en valuta vars värde
bäst mäts upp av publiken. Och faktum är att merparten av läsarna hyllade initiativet.
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Ibland när man sitter och betalar räkningar ifrågasätter
man om tidningen är värd sitt pris, med de senaste dagarna har jag tvärtom fått en känsla av att jag längtar till
nästa räkning. (Utdrag ur läsarmail, 2010-12-09)

Det starka positiva gensvaret kom också som en reaktion på framgångsrik, granskande journalistik samt
de många event som genomfördes – allt från manifestationer för mångfald till satsningar på att öka valdeltagandet, stärkt trafiksäkerhet och symboliska premiärer (bland annat en klassisk julmarknad och ett
nyårsfyrverkeri) för att höja stoltheten i regionen.
Initiativ av den här sorten skulle givetvis kunna
kantra i ett dike kallat publikfriande populism. Detta
– och att missta mediehuset för någon form av ny
marknadskanal för regionen – tror vi oss ha undvikit
genom en simultan storsatsning på vassa, kritiska
granskningar. Kan man både lyfta fram det positiva
och örfila samtidigt? Självklart – det är vad relationscoacher skulle kalla ”tough love”. Att hålla rent från
oegentligheter och maktmissbruk bland dem som
hanterar lokalbefolkningens skattemedel är en viktig
del av visionens ord om ”regionens bästa”.
Subjektiviteten var emellertid inte något helt nytt
inslag i verksamheten; Lokala medier har i alla tider
vinklat sin bevakning utifrån ett vagt definierat ”bygdens bästa”. En industrinedläggning får rubriken
”DRÅPSLAGET”, bildsatt med deprimerade drabbade även på orter långt utanför Västerbotten.
Det nya i Norrans initiativ var transparensen –
öppenheten och ärligheten kring hur redaktionen tänker och arbetar bakom kulisserna.
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I denna tid av konvergerande medieformer, där det
inte längre är uppenbart för läsarna under vilka premisser ett visste innehåll kommit till, är det viktigare
än någonsin att vi flaggar under vilka förutsättningar
vi arbetar. I de fall då redaktionerna är medvetna.
Men så är olyckligtvis inte alltid fallet.
Mediestrategen Brit Stakston problematiserar –
med avstamp i en aktuell debatt om Tintins plats på
Kulturhuset – hur traditionella medier riskerar att bli
verktyg för dolda krafter i de fall medarbetare med
ansvar för urval och vinklar oreflekterat agerar utifrån det som uppfattas som ”den allmänna opinionen” i vissa sociala medier (Stakston: 2012b).
Trovärdigheten är vårt viktigaste kapital. Ett framtida fundament är transparens. Konkret handlar det
om att bistå med alla former av metainformation som
har bäring på slutresultatet – men framförallt total
öppenhet om vilka värderingar och praktiska förhållanden som driver oss, vad vi står för och varför.
”Objektivitet och transparens är inte fiender, de
spelar i samma lag”, skriver Bonniers Fredrik Strömberg i ett blogginlägg (2009).
Enligt min mening har insiktsfulle David Weinberger helt rätt när han slår fast att transparens är den
nya objektiviteten.
That’s what I meant when … I asked Pulitzer-prize winning journalist Walter Mears whom he was supporting
for president. He replied (paraphrasing!), “If I tell you,
how can you trust what I write?,” to which I replied that
if he doesn’t tell us, how can we trust what he blogs?
(…)
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What we used to believe because we thought the author
was objective we now believe because we can see
through the author’s writings to the sources and values
that brought her to that position. Transparency gives the
reader information by which she can undo some of the
intended effects of the ever-present biases. Transparency
brings us to reliability the way objectivity used to. This
change is, well, epochal. (Weinberger, 2009)

Den paradoxala slutenheten
Utvecklingen mot fler live-publiceringar, nya verktyg
som gör det möjlighet att urskilja journalistiskt intressanta mönster ur mängddata samt en rad andra faktorer ger alla som har ett budskap att framföra – oavsett
om de kallar sig journalister eller inte – ständigt nya
möjligheter att nå fler, oftare.
Parallellt med utvecklingen av denna närmast
oändliga potential till öppenhet sker paradoxalt nog
en rörelse i motsatt riktning. Möjligheterna att nyttja
tekniken ”… står i proportion till viljan eller oviljan
att ta itu med frågan om icke-kommunikation …”
(Wolton, 2000, s. 174). Öppenhet skrämmer av en
rad anledningar då den utmanar allt från inkompetens
till allmän osäkerhet och samhälleliga mörkerkrafter.
Ett av de mer kända exemplen – vars viktiga framgångar tyvärr förmörkats av skandalen som omger
dess grundare – är Wikileaks. Avslöjandena i samband med de massiva publiceringarna av hemligstämplade dokument visar på den skoningslösa och
ofta renande kraften i öppenhet.
Men hur många gånger fungerar det innan den
granskade motparten reagerar – och förändrar sitt be-
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teende? Vetskapen att allt som är dokumenterat riskerar att publiceras på nätet har redan med all sannolikhet resulterat i att färre känsliga papper tas fram. Det
vore intressant om någon forskargrupp tog sig an att
på empirisk väg mäta detta.
Samma utveckling går att skönja i Myndighetssverige. Trots att politiker och tjänstemän i våra skattefinansierade förvaltningar borde hålla offentlighetsprincipen helig är det alltför många som väljer den andra vägen. Kommuner bolagiserar stora delar av sin
verksamhet – konsekvensen blir en försämrad insyn i
en företagsliknande kultur där ”partners” och ”affärshemligheter” är begrepp som väger tyngre än
”transparens”.
Privatiseringsvågen som svept över vård-, skol- och
omsorgssektorerna de senaste decennierna har flyttat
hundratusentals offentliganställda in i ett landskap
där deras grundlagsfästa meddelarskydd är satt ur
spel. Frågan utreds för närvarande på uppdrag av regeringen men ännu kan ett privatanställt biträde som
slår larm om vanvård dömas för initiativet – och i värsta fall få sparken. Helt lagligt. Oavsett hur moraliskt
fel vi än upplever att det är.
Men även enskilda makthavare har utvecklat en
sinnrik arbetsmetodik för att kringgå offentlighetsprincipen – allt från att bara acceptera mejlintervjuer
till att stämpla alla känsliga dokument som ”arbetsmaterial”. Denna osynliga praxis skönjdes inte minst
i turerna kring regeringens hantering av medieuppmärksamheten kring bland annat Tillväxtverkets och
Näringsdepartementet representation.
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För mig står det klart att det är nödvändigt att
börja mäta öppenheten på metanivå. Tanken, som jag
presenterade på Starevs, organet för förtroendevalda
offentliga revisorer, konferens tidigare i år – och som
jag vidareutvecklat i en debattartikel i Dagens Samhälle (2012) – går i grova drag går ut på att göra de
förtroendevalda revisorerna ansvariga för att inte
bara kontrollera finanserna – utan också öppenheten.
En framtid där alla får vara med
När serietillverkningen drev ner priserna och gjorde
bilen tillgänglig för fler fanns en tid då vem som helst
kunde sätta sig bakom ratten. Vägarna var förhållandevis få – och trafikregler ännu ett okänt begrepp.
Men när bilarna ökade i antal började det uppstå
olyckor och det blev nödvändigt att börja reglera.
Först med vägskyltar. Därefter med registrering av såväl förare som fordon.
På internets motorvägar råder ännu något av
denna – det tidiga 1900-talets – trafikanarki. Folk kör
in i varandra – för det finns inga gemensamt beslutade
regler. Och du vet aldrig vem som sitter bakom ratten
när olyckan är framme.
De svenska ansvariga utgivarna har visserligen valt
att applicera det självsanerande etiska regelverket
även på de digitala arenorna. Men få användare känner till det. Och skillnaden mellan en sajt som står under grundlagsskydd och en som inte gör det är närmast omöjlig att upptäcka för en tillfällig besökare.
De som jag brukar kalla för de oansvariga utgivarna är dessutom en klart mer månghövdad skara än
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de ansvariga. Och de agerar utanför de geografiska
gränser där den svenska lagstiftningen kan appliceras.
I en tid då vissa hävdar att ”alla är journalister”,
eller då i alla fall de flesta kan publicera innehåll, är
det extra viktigt att användarna förstår och kan se
skillnad på de reglerade och det oreglerade digitala
arenorna. På etiska åtaganden och på avsaknaden av
dem.
Etisk certifiering
De traditionella medierna har allt att vinna på att
marknadsföra det etiska regelverk som ligger till
grund för deras verksamheter, att förklara vad grundlagsskyddet och spelreglerna i praktiken innebär för
yrkesmetodik och ansvarstagande.
Jag föreslog under mina år som ledamot av Tidningsutgivarnas styrelse att branschen skulle lansera
ett certifieringssystem, en ”etisk Svanenmärkning”.
Tanken vore att alla sajter som så önskar skulle kunna
ansluta sig – och syftet att underlätta för läsarna att
skilja ut ansvarstagande sajter från de mer obskyra.
Jag hoppas ännu att frågan utreds på allvar, möjligen skulle lanseringen av ett dylikt certifieringssystem kunna kombineras med en nationell informationskampanj. Det behövs ökad medvetenhet kring
publicistisk konsekvens i en tid då en stor del av befolkningen publicerar sig dagligen och då kunskapsluckorna resulterar i regelbundna dikeskörningar. Ett
vanligt exempel är då människor med skyddad identitet blir röjda genom ogenomtänkta bildpubliceringar
på Facebook.
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I dag lär vi fortfarande våra barn trä- och syslöjd,
viktiga kunskaper i det gamla bondesamhället. Kanske borde resurserna i informationssamhället hellre
läggas på publicistik och programmering?
Polariserad debatt om kommentarsfält
En annan arena där övertrampen är många är kommentarsfälten, detta anonyma åsiktstorg där människans allra sämsta sidor tillåts komma fram, sanktionsfritt. Och där vi på senare tid skönjer en explosion av agendadrivna – i många fall köpta – inlägg.
Debatten har stundtals varit högljudd de senaste
åren. Och tydligt polariserad.
I ena ringhörnan: öppenhetsivrarna, allt från digitala strateger – som har ”skälla-ut-alla-som-villbegränsa-internet” som affärsidé – till mörkerkrafter
som exploaterar det faktum att lagstiftaren hamnat på
efterkälken. Dessa aktörer säger sig inte ofta inte se
några problem med en obegränsad öppenhet. De menar – i någon form av skruvad liberalistisk anda – att
alla har rätt till alla typer av publiceringar. Överallt.
Jämt.
I den andra: ett brokigt landskap av publicister, jurister och representanter för olika typer av etablissemang. Här har åsikten vädrats att de ansvariga utgivarna gått för långt i sin vilja till öppenhet, att de
släppt in icke-rumsrena åsikter som aldrig borde ha
parats med trovärdigheten i plattformarnas varumärken. Att ”pöbeln i pissrännan” fått seriösa debattörer
att hålla sig undan och att den påstådda öppenheten
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paradoxalt nog resulterat i lägre i tak och ett sämre
debattklimat.
Personligen anser jag att det finns kloka argument
i båda lägren. Yttrandefriheten finns dock i mångfalden, i det faktum att alla har rätt att skapa egna kanaler för att uttrycka sig. Den innebär inte att vi publicister ska ducka vårt ansvar när det gäller att se över
vilket innehåll som ligger i linje med våra grundläggande värderingar. Den sorteringen har alltid skett i
pappret och de digitala publiceringarna bör följa
samma mönster. Men den viktigaste utmaningen ligger trots allt i att synkronisera den analoga och den
digitala världen. Ett olaga hot måste behandlas som
det brott det är, oavsett var det begås.
Personligen tror jag varken på kontroll eller sanktionsfrihet. Utan på frihet under ansvar. Vår roll varken kan eller ska vara att begränsa medborgarnas insyn – utan tvärtom att stötta den.
Kvalitativt filter
En av medieföretagens funktioner är att vara det kvalitativa filtret och i en värld med en pågående informationsexplosion blir den uppgiften allt mer central.
Att slaviskt låta ”mest klickat”-listan avgöra vilket
innehåll som ska produceras och tro att detta innebär
att vi sätter våra användares behov i centrum är emellertid ett allvarligt misstag. ”Mest klickat” består ofta
av ”innehållets smågodis och sprit”. Det ger visserligen kortsiktiga kickar – men skapar obehag eller
rentav självförakt över tid.
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Journalister måste också leverera innehållets fullkorn och vitaminer – det användarna inte visste att de
gillade – men verkligen behöver. En del av denna fullkornsdiet är att tvingas möta åsiktsmotståndares argument. Med en bred debatt, där så många som möjligt får komma till tals, utvecklas inte bara individer –
utan av samhället i stort.
Om vi inte axlar detta ansvar ökar känslan av utanförskap i vissa grupper. Denna oroande utveckling
mot djupare klyftor handlar emellertid inte bara om
åsiktsgemenskap, om genomslag på de mediala plattformarna – utan också om vem som har och inte har
tillgång till allt det nya. De som kan och inte kan använda möjligheterna. De som behärskar programmering – och de som inte gör det.
… persistent age, gender and education gaps are the key
challenges that need to be addressed on the road towards
enhanced digital literacy in Europe. (Utdrag ur EU:s initiativ ”Digital Agenda for Europe” – resultattavla, 2012)

Klyftan syns också tydligt i den senaste stora studien
över internetanvändning, ”Svenskarna och internet
2012”. Fortfarande är det 1,2 miljoner svenskar över
12 år som inte eller mycket sällan använder internet
(Findahl, 2012, s. 11–13).
Framtidens mediemakt
Under 2011 års TU-seminarier i Almedalen fick jag
frågan om vem som har framtidens mediemakt. Jag
svarade något i stil med ”de som orkar och de som
kan”.
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Detta är den verkligt stora framtida utmaningen.
För även om möjligheterna att skapa journalistik, att
publicera sig och driva opinion är större än någonsin
tidigare i historien, kommer inte alla att delta. Även
här är det inte en fråga om ”antingen eller” – utan om
”både och”.
I medskapandejournalistiken bidrar människor
med sin lilla pusselbit, den dag då de upplever det relevant. När Norran.se 2011 publicerade en karta där
offren för den vattenparasit som drabbat kommunen
fick pricka in var de bodde – då ville oerhört många
vara med. Och kommunen hittade snabbt smittkällan,
tack vare åskådliggörandet av den kollektiva kunskapen. (Tilläggas bör att kartan skapades av två unga
läsare – Mohanned Jawda från Skellefteå och Anton
Lundberg från Uppsala – men fick kraft först när den
parades med den i sammanhanget stora sajtens trafik.) Och när Norran berättade att redaktionen ägnade sig åt massvaccinationerna i samband med ett influensautbrott – då hörde en extremt initierad person
av sig med ovärderliga fakta och hjälpte oss skapa en
mer kritisk rapportering. Slutsatsen är att alla varken
kan eller vill medverka vid varje enskilt tillfälle. Du
deltar när det berör dig.
Frågan som många av oss arbetar aktivt med just
nu är hur vi ökar det antalet. En del av utvecklingen
kommer att ske automatiskt, för användare som dagligen övar sig i publicistik professionaliseras. I förlängningen kan detta komma att innebära att den
enda skillnaden mellan oss och användarna är tiden vi
har möjlighet att lägga på en viss uppgift. Alla är po-
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tentiella massmedier. Men vi är och förblir yrkesmedier.
Journalistiken är inte på väg att dö, men yrkesrollen håller på att förändras i takt med att informationsspridningen gör det.
News, then, begins to take on the architecture of the internet itself: end-to-end. At one end are the witnesses
sharing, at the other the readers reading and interacting,
asking their own questions, having their own say, passing on and recommending what interests them. No need
for a gatekeeper. No need for a distributor. No need for
a central hub. No tolerance for controllers. The conversation is occurring on its own. (Jarvis, 2011)

Publicistiken är inte heller på väg att dö, den har
tvärtom aldrig varit viktigare i dess ursprungliga betydelse. Majoriteten av våra gamla tidningar – som i dag
är multikompetenta mediehus – startades med tydliga
agendor. Norrans grundare Anton Wikström kämpade för folknykterhet. Aftonbladets Lars Johan
Hierta för yttrandefrihet, frihandel och en tvåkammarriksdag med valda ledamöter.
Folkbildning om medier behövs
I dag har samhällsutmaningarna förändrat karaktär.
Men behovet av folkbildning är minst lika stort nu
som då. Kanske till och med större. Utöver den uppenbara nyttan i att bidra till samhällsbygget kan yrkesmedierna även göra kommersiella vinster genom
en massiv satsning på folkbildning Det finns ingen relation så stark som den mellan människor som lärt sig
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något tillsammans. Om mediers framtida framgång
hänger på vilka som lyckas bygga relation med sin
publik vore det klokaste strategiska beslutet just nu
att ta användarna vid handen och erbjuda dem kunskap och erfarenhet om publicistiken, om etiken – och
om dess konsekvenser.
När alla kan publicera sig är det upp till – de i dagsläget mer erfarna – yrkesmedierna att stötta utvecklingen mot en konstruktiv och ansvarsfull användning
av de digitala arenornas möjligheter.
När fragmentiseringen av medielandskapet öppnar
möjligheten att bara konsumera nischat innehåll där
man enbart möter meningsfränder är det upp till oss
att följa det Max Weber kallat för ”the ethic of conviction” och arbeta på att öka förståelsen mellan olika
individer, mellan olika kulturer.
När den sociala fragmentiseringen resulterar i att
de tillhörigheter som förr ingav trygghet – som nationella eller kulturella – inte längre lika tydligt går att
identifiera (Castells, 1996, s. 3), då har vi ett ansvar.
Att motarbeta fördomar. Bryta ensamhet. Och inte
minst: skapa arenor där vi kan mötas, utvecklas och
bygga ett bättre samhälle för alla.
Det handlar inte längre om branschen kommer att
dö eller inte. Det handlar om att våga dö de många
små misslyckandenas död – för att därigenom hitta
tillbaka till livet:
The only thing that makes people and organizations
great is their willingness to be not great along the way.
The desire to fail on the way to reaching a bigger goal is
the untold secret of success. (Godin, 2009)

140 | Anette Novak

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x1140 140

2012-11-05 10:09:26

Referenser
Anderson, Chris (2009). Free How today’s smartest businesses profit by giving something for nothing. New
York: Hyperion.
Auletta, Ken (2009). Googled The End of the World As We
Know It. London: Virgin Books.
Boyd, Danah (2012). ’Gen-always-on’ i rapporten Imagining the Internet. Nedladdad från http://www.elon.edu/
eweb/predictions/expertsurveys/2012survey/
future_generation_AO_2020.xhtml
Blomqvist, Ralf, Dahl, Johan & Haeger, Tomas, (2004).
Relationsmarknadsföring, 3:e momarbetade upplagan.
Göteborg: IHM Publishing.
Bruno, Nicola & Nielsen, Rasmus Kleis (2012). Survival is
success – Journalistic Online Start-Ups in Western Europé. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
Castells, Manuel (1996). The rise of the Network Society
(2:a utgåvan). Oxford: Blackwell Publishing.
Collins, Jim (2009). How the mighty fall – and why some
companies never give in. London: Random House Business books.
Dahlén, Micael (2008). Nextopia – Livet, lyckan och pengarna i Förväntningssamhället. Stockholm: Volante
Publishing.
DeJonge, Dave (2012). Intervju på Netnewscheck.com.
Nedladdad från http://www.netnewscheck.com/article/
20401/user-engagement-is-digital-mantra-in-mich
Doctor, Ken (2010). Newsonomics – Twelve New Trends
That Will Shape the News You Get. New York: St Martins Press.
Elliott, Anthony & Lemert, Charles (2009). The New Individualism: The Emotional Costs of Globalization (revised edition). Oxford: Routledge.
EU:s initiativ ’Digital Agenda for Europe: Resultattavla
2012’, Enhancing digital literacy, skills and inclusion.

eVärldens möjligheter! | 141

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x1141 141

2012-11-05 10:09:26

Nedladdad från http://ec.europa.eu/information_society/
digital-agenda/scoreboard/pillars/skills/index_en.htm
Findahl, Olle (2012). Svenskarna och Internet 2012. Stockholm: Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Nedladdad
från https://www.iis.se/docs/SOI2012.pdf
Gillmor, Dan (2004). We the media – grassroot journalism
by the people for the people. Sebastopol: O’Reilly
Media.
Godin, Seth (2008). Tribes We Need You to Lead Us. London: Piatkus/Little Brown Book Group.
Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (2012). Förtroendet
för staten. I Lennart Weibull, Henrik Oscarsson &
Annika Bergström (red) I framtidens skugga. Göteborg:
SOM-institutet, Göteborgs universitet.
Jarvis, Jeff (2011). News is a subset of the conversation –
bloggpost på Buzzmachine.com. Nedladdad från http://
buzzmachine.com/2011/05/21/news-is-a-subset-of-theconversation
Jensen, Rolf (2012). Fremtidsmagerne. Köpenhamn: L&R
Business Forlag.
Lévy, Pierre (2002). Cyberdémocratie. Paris: Editions Odile
Jacob.
Mill, John Stuart (1859). ’On Liberty’. I On Liberty and
Other Essays (2008, nyutgåva) Oxford: Oxford University Press.
Novak, Anette (2012). ”Bristande öppenhet hotar demokratin”. Nedladdad från http://www.dagenssamhalle.se/
debatt/bristande-oeppenhet-brhotar-demokratin-3234
Pew Research Centers förtroendemätning 19–22 juli 2012.
Nedladdad från www.people-press.org/2012/08/16/
further-decline-in-credibility-ratings-for-most-news-organizations
Rolling, Tracy, (2012). ’Gen-always-on’. I Imagining the
Internet – A history and forecast. Nedladdad från
http://www.elon.edu/e-web/predictions/expertsurveys/
2012survey/future_generation_AO_2020.xhtml

142 | Anette Novak

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x1142 142

2012-11-05 10:09:26

Ronge, Paul (2010). Sociala medier – En halv sekund från
ord till handling. Sundbyberg: Optimal förlag.
Sauerberg, Lars Ole (2009). The Gutenberg Parenthesis.
Odense: University of Southern Denmark.
Sloan, David & MacKay, Jenn Burleson, (2007). Media
bias: Finding it, Fixing it. Jefferson: McFarland & Co.
Stakston, Brit (2011). Gilla! Stockholm: Idealistas förlag.
Stakston, Brit (2012a). Webbtv-sändningen #GMA12. Nedladdad från http://www.jmw.se/godmorgon-almedalengma12
Stakston, Brit (2012b). Tintin-gate var en välregisserad
kupp. Nedladdad från http://debatt.svt.se/2012/09/28/
tintin-gate-var-en-valregisserad-dn-kupp
Strömberg, Fredrik (2009). ”Objektivitet och transparens
är inte fiender”. Nedladdat från http://fredrikstromberg.se/2009/08/17/objektivitet-och-transparens-ar-intefiender-dn-och-aftonbladet
Weibull, Lennart (2011). Förtroendet för olika grupper. I
Annika Bergström (red) Västsvensk vardag. Göteborg:
SOM-institutet, Göteborgs universitet.
Weinberger, David (2012). Too big to know. New York:
Basic Books.
Weinberger, David (2009). Transparency is the new objectivity. Nedladdad från http://sunlightfoundation.com/
blog/taxonomy/term/David-Weinberger
Wolton, Dominique (2000). Internet, et après – Une théorie
critique des nouveau médias. Paris: Flammarion.

eVärldens möjligheter! | 143

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x1143 143

2012-11-05 10:09:26

144 | Anette Novak

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x1144 144

2012-11-05 10:09:26

Författarna
David Finer har arbetat som medicinjournalist sedan
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Mötet mellan medicin, medier, medborgare” (Studentlitteratur 2012). Arbetar 2012 dels som redaktör
för Stockholms läns läkemedelskommittés tidskrift
Evidens, dels som webbredaktör på forskningsstiftelsen The Integrative Care Science Center. www.finermedia.se
Anette Novak har varit journalist i arbetsledande
ställning inom en rad nyhetsmedier sedan slutet av
1980-talet. Från mars 2009 till dec 2011 var hon chefredaktör för regionala mediehuset Norran.
Anette Novak satt tre år i Tidningsutgivarnas styrelse (2009–2012), är vice ordförande i Fojo och styrelseledamot i World Editors Forum samt Haparandabladet.
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Idag verksam som internationell mediekonsult, senior advisor och föreläsare – specialiserad på ledarskap, förändringsprocesser och digitala möjligheter.
Mats Svegfors har varit ordförande i Lunds studentkår och i Fria Moderata Studentförbundet, sakkunnig
i ekonomidepartementet, statssekreterare i bostadsdepartementet och vd för Timbro. Han blev politisk
redaktör för Svenska Dagbladet 1983, var chefredaktör för tidningen 1991–2000 och ordförande för Tidningsutgivarna 1996–2000. Mats Svegfors var landshövding i Västmanlands län 2000–januari 2009 och
under en del av perioden ordförande i den parlamentariska ansvarskommittén. Februari 2009–oktober
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AKTUELL UTGIVNING 2012
UTGIVNINGEN 2012
Vem granskar granskarna? Svensk
mediegranskning 1988–2012
Varför behöver medierna granskas? Vilken mediegranskning har funnits i Sverige
de senaste 25 åren och vilken finns i dag?
Hur fungerar granskningen; vilka drivkrafter har den? Har granskningen någon
inverkan på mediernas uppförande och
innehåll? Vad betydde till exempel Mediemagasinets
granskning av Uppdrag granskning?
Frågorna behandlas i denna antologi med bidrag av
18 forskare, informatörer och journalister: Axel Andén,
Maria Bjaring, Kerstin Brunnberg, Maria Edström,
Helena Giertta, Nils Hanson, Håkan Hvitfelt,
Gunilla Jarlbro, Christina Jutterström, Torbjörn
von Krogh, Janerik Larsson, Thomas Mattsson,
Mats Olin, Olof Petersson, Roland Poirier Martinsson, Ola Sigvardsson, Lars Truedson och Susanne
Wigorts Yngvesson.
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Journalistikens kommersialisering
– mera myt än sanning? Innehållets
förändring i svensk dagspress 19602010
Kommersialisering anges ofta som orsak
till journalistikens och mediernas förflackning. Såväl i vetenskapliga artiklar
som i allmän debatt hävdas att ökad konkurrens leder till slätstruket innehåll för att locka en stor
publik.
Finns det en självklar koppling mellan mediemarknadens förändring och journalistikens utveckling? Medieforskaren Ingela Wadbring analyserar ämnet utifrån en
granskning av Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten, Nya Wermlands-Tidningen och Smålandsposten åren
1960–2010. En slutsats är att diskussionen snarare bör
handla om professionaliseringens effekter än om kommersialisering.
Ingela Wadbring är professor i medieutveckling vid
Mittuniversitetet i Sundsvall. Hennes huvudsakliga forskningsområde handlar om hur mediestrukturer, medieinnehåll och mediekonsumtion förändras över tid.
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.
Några medier har mött Sverigedemokraternas frammarsch med restriktivitet och tystnad. An148 |
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dra 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.
Tre ämnesområden i denna annorlunda årsrapport
2011/2012 från Sim(o) om journalistik, medier och
medieforskning.
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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.
#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
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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?
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.

| 151

Arsbok2012_inlaga_slutkorr-110x1151 151

2012-11-05 10:09:27

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
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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