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Utgivarens förord
Sim(o)s annorlunda årsrapport

Sprickorna i muren… De handlar i den här årsrappor-
ten till stor del om hur diktaturer i Nordafrika vack-
lade och vacklade och i flera fall föll. Om sprickorna
som fördjupades av de sociala medierna i olika skeden
av utvecklingen. Twitter och Facebook var flitigt an-
vända som nyhetskanaler av nyhetsaktivister och ny-
hetsmedier.

Journalisten Yasmine El Rafie låter oss titta in i det
twitterflöde från arabvärlden som hon levde och ver-
kade i under början av året, parallellt med sitt svenska
arbetsliv. Hon sållade bland meddelandena från akti-
vister och allehanda reportrar och skickade åtskilliga
vidare till sin växande skara följare. Hon beskriver
hur sedvanliga källkritiska metoder bör användas och
hon skildrar de sociala mediernas styrka – särskilt när
de brukas i samarbete mellan journalister och använ-
dare.

Utrikeskorrespondenten Bitte Hammargren på
Svenska Dagbladet låter oss följa med när hon rap-
porterar direkt, på plats, från den arabiska vårens
olika spelplatser. Hur hon skyddar källor och nödgas
leka katt och råtta med säkerhetstjänsternas över-
rockar. Hur hon använder sin mångåriga sakkunskap
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för att få fram information, tolka skeenden och skild-
ra revolutionernas lukter och liv. Sociala medier och
fallskärmsreportrar är förvisso viktiga, men nyhets-
företagen måste fortsätta satsa på korrespondenter
som kan skildra de långa förloppens konsekvenser är
hennes credo.

Journalistikens grund uppvisar sprickor. Om detta
skriver frilansskribenten och författaren Niklas Ek-
dal. Han pekar på en symbios mellan politiker, exper-
ter och pr-byråer som levererar snyggt formgivna
informationspaket, paket som kan glida in i nyhets-
kanaler i stort sett orörda av journalisthänder. Fort-
farande görs viktiga journalistiska insatser, men det är
en verksamhet på nedåtgående. Trots detta tror Nik-
las Ekdal att innevarande period kommer ihågkom-
mas med saknad…

Sprickor i journalistikens självbild lokaliseras och
beskrivs av mediehistorikern Patrik Lundell vid Lunds
universitet. I Sim(o)s förra årsrapport skrev Anders
Mildner en uppmärksammad essä om vilka krafter
som bidrog till journalistrollens ideal från 1800-talet
och framåt. Nu går forskaren Patrik Lundell djupare
och visar hur pressen själv bidragit till att förhandla
fram en gynnsam bild av pressen. Dessutom kritiserar
han den etablerade presshistoriska forskningen för att
till dels ha anammat denna okritiska självbild.

Sim(o)s uppgift som oberoende ideell stiftelse är att
föra ut och fördjupa debatten om nyhetsmedierna.
Sim(o) förmår inte ensam täta några sprickor, men
kan ge kunskaper, perspektiv och begreppsliga instru-
ment för en nyanserad diskussion, oftast baserad på
färsk forskning och solid research. Denna annorlunda
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årsrapport, som handlar om Sim(o)s intresseområde
men inte om Sim(o)s arbete, är ett bidrag till detta
samtal.

Ett par ord om Sim(o)s övriga verksamhet under
det gångna året må dock vara på sin plats. Vi har givit
ut fyra böcker förutom den du håller i handen (eller
har i läsplattan), ordnat seminarier i Stockholm,
Göteborg och Visby samt deltagit i mediedebatten och
spridit information via vår och andras sajter, bloggar
och facebooksidor. Vi har samarbetat med universitet,
högskolor, institut, förlag, företag, Sveriges Radio,
Tidningsutgivarna/TU, TT Kompetens och medverkat
i Almedalen och på Bokmässan. Några nedslag:

• 26 januari ordnade Sim(o) tillsammans med JMK vid
Stockholms universitet ett seminarium om en journa-
listroll i förändring utifrån Anders Mildners essä i den
förra årsrapporten Vad väntar runt hörnet? Hundra-
talet deltagare och en engagerad panel med förutom
Anders Mildner även JMK-professorn Sigurd Allern,
Journalistens chefredaktör Helena Giertta, Fredrik
Strömberg från Bonnier Tidskrifter och Malin Crona
från Sveriges Radio bidrog till att skapa en av vårens
snackisar på seminarieområdet. Samtalet spreds vi-
dare i mängder av bloggar, i en föreläsning på nätet, i
radioprogrammet Publicerat och i andra medier. Hän-
delser i medievärlden kom att tolkas i ett raster utifrån
debatten om journalistrollen; från konflikter på tid-
ningen Journalisten via Katrineholms-Kurirens bråk
med kommunledningen till yrkesjournalisters uppfatt-
ning om Fukushimas risker.
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• 11 april diskuterades nästa bok vid ett två timmar
långt välbesökt seminarium i Studio 4 på Sveriges
Radio under ledning av de erfarna programledarna
Helena Groll och Jörgen Huitfeldt från Studio Ett.
Boken heter Specialreportern – framväxt, funktion,
framtid och innehåller en diskussion om behovet av
specialkunskaper för att bevaka ett komplext sam-
hälle. Den är skriven av fyra medieforskare med olika
inriktningar och tre journalister med olika perspektiv.
I panelen på seminariet deltog bland andra från Sveri-
ges Radio specialreportrarna Bengt Hansell, Tove Sve-
nonius och Malin Crona samt vice vd Cilla Benkö,
från SvD specialreportern Mikael Holmström, från
SVT programbeställaren Robert Olsson, från Nerikes
Allehanda chefredaktören Ulf Johansson, från Söder-
törns högskola docent Gunnar Nygren samt frilans-
skribenten Sara Sjöström. Seminariet kan ses som
webb-tv på Sveriges Radios avdelning Medieormen –
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=
3938&artikel=4445605.

Radioprogrammet Publicerat presenterade ett kon-
densat av boken i ett samtal 9 april – http://static.sr.se/
laddahem/podradio/SR_p1_publicerat_1104090400
47.mp3.

• 11 maj penetrerades specialreporterns funktion och
framtid inom fackpressen vid ett seminarium på förla-
get Forma Publishing Group. I samtalet deltog Sveri-
ges Tidskrifters vd Kerstin Neld, vetenskapsreportern
David Finer, forskaren Gunnar Nygren, Icakurirens
chefredaktör Helena Rönnberg och Cecilia Christner
Riad från Forskning & Framsteg.
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• 8 maj arrangerade TU och Sim(o) ett gemensamt se-
minarium i TU:s lokaler utifrån boken Vem betalar
journalistiken? Om journalistikens värde för olika in-
tressenter. Seminariet fick mycket goda omdömen av
de närvarande. Författaren och frilansskribenten Paul
Frigyes skrev på Facebook, avdelningen Journalist-
bubblan:

Sim(o)/Mediestudier höll decenniets hittills smartaste
och viktigaste seminarium med anledning av sin bok
”Vem betalar journalistiken”. Branschens nödvändi-
gaste bok, säger jag. Knivskarpa insikter, och ljusår från
den polemiska, ideologiska gammelmedia-web 3.0-paj-
kastningen.

Boken är skriven av medieforskarna Robert G. Picard,
tidigare främst vid Internationella Handelshögskolan
i Jönköping men numera forskningschef vid Reuters
Institute, Oxford University, och Stefan Melesko vid
IHH i Jönköping. Samt av tidigare vd:n för TV8 Bir-
gitta Stål och Hanna Stjärne, tidigare Sveriges Radio
och under hösten utsedd till publisher för Upsala Nya
Tidning. Picard kunde inte närvara på TU, men de
övriga författarna presenterade sina kapitel och fick
mothugg/kommentarer på hög nivå av Axel Andén,
chefredaktör för Medievärlden och Raoul Grünthal,
vd för Schibsted Sverige AB.

Seminariet streamades på webben av TU – http://
bambuser.com/channel/TU_information/broadcast/
1723823.

Åke Pettersson samlade Hanna Stjärne, Birgitta
Stål och Stefan Melesko till ett samtal om boken i
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Publicerat – http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR
_p1_publicerat_110611030006.mp3.

Boken har väckt entusiasm i skilda kretsar. Journa-
listens chefredaktör Helena Giertta skrev 23 juni, efter
att ha redogjort för innehållet: ”Picards analys borde
läsas av varje medieägare och journalist som är intres-
serad av framtiden”. Carl-Olof och Jenz Hamrins Stif-
telse i Jönköping har stött utgivningen av boken ge-
nom ett bidrag till översättningen av Picards text från
engelska.

• För första gången har Sim(o) deltagit med bokbord
och seminarier i Almedalen på Gotland. Sim(o) tog
initiativ till ett samarbete med andra organisationer
som ger ut medieforskning och kvalificerad medie-
litteratur. Detta resulterade i ett gemensamt bokbord
för Nordicom, SOM-institutet, Demokratiinstitutet/
Demicom, Juridisk reportagebyrå och Sim(o) i ett cen-
tralt läge på Hamngatan 4–8 juli. Den gemensamma
parollen var ”Använd den kunskap som faktiskt finns
– här!” (Inom parentes kan sägas att det diskuteras
väldigt mycket mediefrågor i Almedalen, men inte säl-
lan behövs bättre faktaunderlag.) Tre seminarier med
professor Henrik Oscarsson, professor Lars Nord,
Mäklarsamfundets vd Jeanette Gustafsdotter (senare
under hösten vd för TU/Tidningsutgivarna), Sacos
presschef Anders Jonsson, kulturutskottets ordföran-
de i riksdagen Berit Högman, S, riksdagsledamoten
Jonny Munkhammar, M och Östgöta Corresponden-
tens publisher Charlotta Friborg konkurrerade med
cirka 1400 andra seminarier och lockade ungefär 120
deltagare tillsammans. Central kraft för genomföran-
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det av detta projekt, som så många andra, var Sim(o)s
produktions- och distributionspartner eddy.se ab som
är baserat på Gotland.

• Bokmässan i Göteborg innebar för Sim(o)s del ett
seminarium i mässans regi om boken Vem betalar
journalistiken? med Hanna Stjärne. 30 personer var
förhandsanmälda, 75 personer kom! Dessutom ge-
nomfördes några montersamtal med Anders Mildner
om journalistrollens förändring och med Anders Ahl-
berg om behovet av mediekritik och mediegransk-
ning. Anders Ahlberg är publisher för Berling Press
AB, chefredaktör för Kyrkans Tidning och styrelse-
ledamot i Sim(o).

• 11 oktober ordnade Sim(o) ett nytt seminarium till-
sammans med JMK på JMK. Denna gång var ämnena
två – och disparata. Seminariet behandlade dels be-
skrivningen av samer i svenska tidningar 1970 och
2010 och dels journalisters bruk av det indefinita pro-
nomenet ’man’ i partiledarintervjuer inför valet 2010.
Sim(o) premierar en gång om året goda uppsatser i
journalistik och medie- och kommunikationsveten-
skap vid landets universitet och högskolor. 2011 års
stipendium på 25 000 kronor gick till Adam Öhman
vid JMK för uppsatsen om hur samer beskrivs. Jo-
hanna Nordin, studerande vid Örebro universitet,
fick ett hedersomnämnande och 5000 kronor för sitt
arbete om användningen av ’man’. Medieforskaren
Gunilla Hultén, JMK, journalisten och intervjuutbil-
daren Björn Häger och journalisten Kenneth Wester-
lund, DN, bidrog som samtalspartners på seminariet.
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• 21 oktober presenterade chefredaktören för tid-
ningen Södra Sidan, med bas i Skärholmen, sitt och
redaktionens arbetssätt för de av landets lokalredak-
törer som samlats i Örebro för årets Nära-semina-
rium. Detta med anledning av den nya boken från
Sim(o) om public journalism, medborgarjournalistik:
Utanför nyhetsmallen – public journalism efter fem år
med Södra Sidan. Boken, som innehåller många kon-
kreta erfarenheter av att arbeta nära och i samarbete
med läsarna, är förutom Petter Beckman skriven av
initiativtagaren till Södra Sidan och numera chefre-
daktör för nytillkomna Norra Sidan Rouzbeh Djalaie,
av redaktionsledaren AnnaKarin Lith och av finska
medieforskaren Laura Ahva. Boken diskuterades även
vid ett seminarium på Södertörns högskola 17 novem-
ber.

• 24 oktober togs journalistrollen upp på ett nytt se-
minarium med samma panel som nio månader tidi-
gare på JMK. Underlag var en ny bok från Sim(o) som
dels dokumenterar den intensiva debatt om det allt-
mer etablerade begreppet #journalistroll som fördes
under våren, och dels för frågan vidare genom ny-
skrivna texter av de fem paneldeltagarna Sigurd Al-
lern, Malin Crona, Helena Giertta, Anders Mildner
och Fredrik Strömberg. Seminariet genomfördes i TT-
huset vid Slussen i Stockholm i samarbete med TT
Kompetens. Amatörer/proffs, artikelkommentarer, af-
färsmodeller, anonymitet och användarperspektiv till-
hörde diskussionsämnena. Boken har antagits som
kurslitteratur vid flera högskolor och universitet.

torbjorn
Infogad text
 där förutom författarna Södra Sidan-läsaren Anhar Alvin, chefredaktören Helene Claesson och medieforskaren Gunnar Nygren deltog i panelen.

torbjorn
Infogad text
 Debatten filmades av TT Kompetens och kan beses på http://ttkompetens.se/nyhetsarkiv/videofranseminarietframtidensjournalistrollden24oktober.5.3a13b80713301a55a0680003065.html. En uppföljning av debatten kom i P1-programmet Publicerat några dagar efteråt; http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2792&artikel=4768573
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• Årsrapporten, som du håller i din hand, bildar un-
derlag för ett seminarium i samarbete med Saco 30
november.

På Sim(o) deltidsarbetar kommunikatören/adminis-
tratören Maria Diskay och undertecknade förestån-
daren

Torbjörn von Krogh 

MEDIERNA
– makt att ta på allvar

torbjorn
Infogad text
 Inbjudna att debattera Niklas Ekdals essä om journalistik, pr och politik är Karin Pettersson, Aftonbladet, Cecilia Stegö Chilò, pr-firman Springtime, Mats Svegfors, Sveriges Radio och Sacos Anders Jonsson.
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Patrik Lundell

Så förhandlades bilden av 
”tredje statsmakten” fram
Om ”pressens” legitimitets- och mediehistoria1

Forskningen måste se pressen som den historiska pro-
dukt den är, och ifrågasätta alla tolkningar om att den
gradvis fullgjort någon slags demokratisk uppgift.
”Det finns ingen utvecklingstrappa. Historien har
inget mål”, skriver mediehistorikern Patrik Lundell.
Journalister har som få andra haft möjlighet att skriva
sin egen historia, segrarnas historia. ”Det finns ingen
anledning att moralisera över iscensättandet i sig.
Men det gör det inte mindre angeläget att identifiera
självbilderna som just självbilder och istället erbjuda
kritiska korrektiv.” 

Karl XV dog den 18 september 1872 och Lars Hierta
den 20 november samma år. Kungar båda två, av
olika slag. Jämförelser gjordes hursomhelst. De välre-
gisserade sorgefesterna för den bortgångne monarken
fick Aftonbladet (3/12 1872) att anmärka att den
motsvarande den 1 december för Hierta minsann

1) Författaren erhöll 2003 Sven Gerentz’ presshistoriska stipendium för att
forska kring ”bilder av den svenska pressen”, och artikeln är ett försök
att kort sammanfatta resultaten av denna forskning.
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”icke var anordnad”. Skribenten fortsatte: ”I tidning-
arne hade icke några uppmaningar varit synliga i
detta afseende. Endast den mest knapphändiga notis
hade jämte annonsen om begrafningen stått att läsa.”
Trots denna blygsamma annonsering hade tusentals
människor följt den store publicistens liktåg från
Brunkebergstorg mot Nya kyrkogården.

Processionens utformning och inslagen av fanor,
sånger och tal var förstås regisserade, eller med Afton-
bladets ordval: anordnade. Men inte heller den impo-
nerande publiktillströmningen var särskilt spontan.
”Det ämne som under de senaste dagarna mest uppta-
git tidningarnas spalter är L.J. Hiertas frånfälle”, kon-
staterade veckoskriften Samtiden (30/11 1872) dagen
före begravningen. Det finns ingen anledning att för-
moda taktiska övervägande bakom alla de minnes-
ord, svarta sorgkanter, utdrag ur Hiertas självbiografi
och annan hiertiana som inflöt i snart sagt vartenda
blad. Men nog hade händelsen marknadsförts alltid.
Den som bläddrat i en tidning veckan före begrav-
ningen kunde knappast ha undgått att Hierta var död
och nu skulle i jorden.

Dagen före begravningen skrev Dagens Nyheter
(30/11 1872) framåtsyftande att ”denna jordefärd
blir den högtidligaste privata i Stockholm sedan Aug.
Blanch[e]s” fyra år tidigare. Som ett mått angavs just
den stora mängd människor som skulle komma att
följa kistan till graven. Praktiskt nog – om nu läsaren
såg sig som en del av denna framtida publik eller bara
ville ta sig en titt på den – ägde begravningen dess-
utom rum på en söndag. Ny illustrerad tidning (30/11
1872) förväntade sig, också detta dagen före begrav-



Så förhandlades bilden av ”tredje statsmakten” fram | 17

ningen, ”att de tusental, hvilka tvifvelsutan skola be-
ledsaga och åskåda hans likfärd, liksom vi skola med
tacksamhet erkänna den betydelse, hans lifsverk egt
för hela vårt lands och vårt folks utveckling”. Och
visst motsvarade sedan publiken tidningarnas för-
väntningar. Mängden människor, hette det i samma
publikation (7/12 1872) efter begravningen, ”vittnade
genom sin blotta närvaro derom, att Lars Hiertas lifs-
verk nu är kändt och erkändt”.

Välannonserat och därigenom iscensatt. Tolkat
och tillskrivet mening, både före och efter. För publi-
ken hade knappast någon gemensam förståelse av
Hiertas ”betydelse” och ”livsverk”, i varje fall inte
oberoende av alla skriverier. I den mån folkmassan
vittnade om ett erkännande, kan vi alltså fråga oss om
det var dess eget eller de föregripande tidningarnas.
Men också inom pressen fanns tämligen olika åsikter
om vari Hiertas betydelse och livsverk egentligen be-
stått. Håller vi oss till publicisten (och bortser från
förläggaren, industri- och riksdagsmannen), kunde ett
radikalare organ som Fäderneslandet (23/11 1872)
hålla Hierta för ”den egentlige skaparen af en fri och
oberoende press”. Samtidigt avfärdade tidningen be-
stämt mannens politiska ståndpunkter som länge-
sedan föråldrade, för att inte tala om hans konserva-
tiva uppfattningar i tryckfrihetsfrågor. I liberala pub-
likationer som Aftonbladet, Dagens Nyheter och Ny
illustrerad tidning betonades också det presshistoriskt
banbrytande. Men dessa reserverade sig istället mot
den ibland hätska och smädande stil som präglat det
tidiga Aftonbladet. Konservativa Nya Dagligt Alle-
handa (20/11 1872) menade å sin sida att ”en egentlig
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och mer betydande politisk tidningspress” uppstått
redan med Anmärkaren, Argus och Stockholms Cou-
rier. Hierta, som ”slutligen eggades att mera verksamt
deltaga” i denna press, ”hade i visst fall en nyttig mis-
sion att fylla”. Samtiden (30/11 1872) sammanfattade
pressrösterna ganska väl: ”Omdömena äro i allmän-
het fulla af aktning och erkännande, äfven af dem,
som förfäktat olika öfvertygelser med den aflidne.”
Samtiden själv ville hålla det öppet vem som egentli-
gen skapat ”den sjelfständiga politiska pressen”, men
ingen tvekan kunde råda om att Hierta utsträckt dess
inflytande och gjort ”de stora massorna icke blott till
vittnen men till domare i offentliga frågor”.

De stora massornas dom den 1 december 1872 var
alltså inte att ta miste på. Enligt tidningarna. I själva
verket var den i alla fall delvis uppenbart regisserad av
samma tidningar, och utan tvivel tillskrevs den sin be-
tydelse först i deras spalter. Tolkningarna var därtill
inte explicita; den stora massan människor – av som
det hette alla klasser och båda könen – omtalades i
samma andetag som den store mannens betydelse och
fick sålunda tala för sig själv. Domen var dessutom till
sin mer specifika innebörd nog så vag, formulerad
som den var i oprecisa termer av betydelse och livs-
verk. Just denna vaghet var en förutsättning för styr-
kan i manifestationen. Åtminstone ur den oberoende
och fria, betydande och självständiga pressens per-
spektiv. Existensen av en samtida sådan – hur vaga
dess bestämningar än var och hur olika uppfattningar
den än hyste om Hierta – och att denna press verkli-
gen gav uttryck åt de stora massornas dom, eller som
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det oftare brukar heta: den allmänna opinionen, om
detta var man i spalterna ense.

”I den svenska pressens namn lägger jag denna
krans på Lars Johan Hiertas stofthydda”, avslutade
aftonbladsredaktören August Sohlman sitt tal (här
citerat i DN 2/12 1872). Snarare än att vittna om ett
erkännande av betydelsen av Hiertas gärning, bidrog
den faktiska människomassan till att skapa detta er-
kännande. Snarare än att döma, förmedlade massan
en dom avfattad i första hand av tidningarna. Genom
att närvara skapade den legitimitet och status åt
Hierta, och därigenom åt den samtida svenska pressen
och även sig själv; detta oavsett hur mycket regi den
tagit. Inte minst skedde alltså detta när folkmängden
– både före och efter, både föreställd och faktisk – i
tidningarna beskrevs just som ett spontant vittne, när
den tillskrevs mening och gjordes till symbol. I spal-
terna och utanför dem förenades den svenska pressen
och det svenska folket i ett gemensamt intresse och be-
kräftade varandra. Händelsen var i någon mening för-
stås ett mått på Hiertas och pressens status och ställ-
ning år 1872, men väl så mycket ett medium i en legi-
timitetskonstruktion. Manifestationen och dess för-
längning i tidningsspalterna var inte bara passivt
speglande utan i högsta grad aktivt formerande.

Legitimitets- och mediehistoria

Forskningen har kommit att intressera sig för journa-
listiken som institution och för dess ideologi och själv-
bild. Ansatsen relativiserar journalistiken och betrak-
tar den på allvar som en historisk företeelse. Detta är
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angeläget därför att ideologin varit så internaliserad
inom branschen och dessutom uppfattats som ”natur-
lig” även av dess olika publiker. Ideologin kan rentav
sägas vara officiellt sanktionerad genom att institutio-
nen är statligt understödd och finansierad genom lag-
stiftning, utbildning och ekonomiska stödåtgärder i
olika former. En fråga som fått mindre uppmärksam-
het är hur ideologin har medierats och hur institutio-
nen historiskt har erhållit sin legitimitet. Då detta be-
rörts, har man oftast nöjt sig med att konstatera att
ideologin spritts genom de egna kanalerna, de tradi-
tionella massmedierna. Jag ska här argumentera för
att ett sådant synsätt i mer än ett avseende är alldeles
för snävt. Samproduktion med andra aktörer och ge-
nom mängder av medieformer är snarare den formel
som beskriver vad det handlar om.

Under de senaste åren har jag i framför allt några
fallstudier skrivit om tilldragelser liknande Lars Hier-
tas begravning 1872 (Lundell 2005b, 2006b, 2007a,
2007b, 2009, 2012). Det rör sig om några kollektivt
iscensatta publika manifestationer: den fjärde interna-
tionella journalistkongressen 1897, Hiertastatyn som
initierades 1901 och slutligen invigdes 1927, ett inter-
nationellt pressbesök 1923 respektive en påkostad
pressutställning på Skansen 1945. I några andra tex-
ter har jag fört mer principiella resonemang kring per-
spektivet (Lundell 2005a, 2006a, 2008, 2010a,
2010b). I det här försöket att sammanfatta mina re-
sultat kommer inte mycket att bjudas från fallstudi-
erna – en central del av poängen med mer eller mindre
tjocka fallbeskrivningar skulle gå förlorad. Men just
för att fallstudien som metod varit avgörande, kom-
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mer istället Hiertas begravning att återkomma med
ojämna mellanrum.

Den självlegitimerande meningsproduktionen om-
fattar betydligt mer än organiserade, kollektiva och
utåtriktade företeelser av det slag fallstudierna repre-
senterar, och kronologin kan dras ut både bakåt och
framåt. Det handlar om allt från antydningar i an-
nonsform, arkivbildningar och arkitektur till åmin-
nelsetal, äreminnen och översiktsverk. Det rör sig från
ytan till djupet, och från det öppna till det dolda. Mitt
empiriska fokus på dessa organiserade, kollektiva och
publika företeelser, ska inte förstås så att dessa nöd-
vändigtvis spelar större roll för våra föreställningar
om pressen än andra former av medieringar. Det vore
också fruktbart att fokusera på mera lågmäld me-
ningsproduktion. (Vad står det till exempel i barnens
skolböcker om den tredje statsmakten? Eller i journa-
listikstudenternas?) Inte heller bör de händelser jag
studerat betraktas i första hand som en sorts histo-
riska milstolpar med särskild signifikans. Däremot
kan det hävdas att studiet av sådana händelser gör det
möjligt att tydliggöra handlingsmönster och medieut-
byten som hela tiden, men inte lika uppenbart, är för
handen; de öppnar med andra ord blicken för mer ge-
nerella aspekter. På samma sätt kan de föreställningar
och värden de förmedlar ses som ett slags kondensat
av pressens legitimitetsanspråk vid respektive tid-
punkt. Det är visserligen unika händelser med sina
speciella krav. Journalistkongressen 1897 sammanföll
med den stora Stockholmsutställningen, pressbesöket
1923 var det första tillfället då den internationella
pressen samlades sedan före första världskriget och
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pressutställningen 1945 öppnades bara tre veckor
efter krigsslutet. Dessa omständigheter präglade gi-
vetvis evenemangen. Men det speciella kan lika gärna
förstärka och synliggöra vad som finns där hela tiden.
(Och dessutom kan man mer allmänt fråga sig när
historiens normalperioder egentligen infaller.)

I mycken presshistorisk forskning från senare de-
cennier tangeras frågor kring pressens ideologi, och i
några studier hamnar dessa i centrum. För svensk del
måste Jan Ekecrantz och Tom Olssons Det redigerade
samhället från 1994 apostroferas (liksom även Johan-
nesson m.fl. 1987). Där introduceras dessa utgångs-
punkter med energi och teoretisk medvetenhet, och
skillnaderna mellan forskningsperspektiv som betrak-
tar institutionen utifrån och de som mer eller mindre
medvetet övertar journalistikens självförståelse tydlig-
görs. Internationellt noteras till exempel Mark Hamp-
tons Visions of the press in Britain, 1850–1950 från
2004, i vilken föreställningar om pressen inom olika
eliter, inklusive journalistkåren, kopplas till idéer om
publiken och till framväxten av en massdemokrati.
Kevin Barnhurst och John Nerone menar i den 2001
utgivna The form of news att tidningsmediet är ”al-
most sanctified”, dramatiskt förändrat över tid men
stadigt förknippat med ett medborgerligt deltagande,
en demokratisk funktion. För att förstå denna status
måste blicken lyftas. ”Tidningsläsare läser inte texter
och bilder. Vad de läser är tidningen, det fysiska
objektet som helhet.” (Barnhurst & Nerone 2001:1,
7.) Hur mediet fysiskt presenterat sig har alltså varit
avgörande för de värden som knutits till det. Richard
Kaplan belyser i sin Politics and the American press



Så förhandlades bilden av ”tredje statsmakten” fram | 23

från 2002 hur objektivitetsidealet växte fram decen-
nierna runt sekelskiftet 1900 i och med att den poli-
tiska kulturen i stort förändrades. Objektivitetsidealet
var ett svar på en ny situation i vilken pressen behövde
legitimera sig på ett annorlunda sätt jämfört med tidi-
gare. Annat av liknande slag kunde anföras.

En synpunkt man kan ha gäller den tämligen en-
sidiga upptagenhet med tidningarna i sig. I den me-
ningen kan även flera av dessa studier sägas överta
pressens självförståelse. För att ta Barnhurst och
Nerone ett steg vidare: Läsare tar inte endast del av
tidningen; de läser en hel värld som finns även utanför
spalterna. Det finns också i denna typ av forskning en
tendens att inte problematisera ”journalistiken” eller
”pressen” som enhetliga, meningsskapande subjekt.
De tas för givna och förutsätts dessutom på ett ganska
enkelt sätt ”sprida” sitt budskap och sin självbild till
en mer eller mindre passiv omgivning.

I stort sett samma problematik men med andra in-
stitutioner än pressen i fokus har angripits mer förut-
sättningslöst. Studier av hur den politiska makten
iscensatt och legitimerat sig själv – med en modern
klassiker som Peter Burkes En kung blir till: Myter
och propaganda kring Ludvig XIV (1996) – har byggt
sina analyser på allt från småtryck och medaljer till
offentliga tal, statyer och arkitektur. Ett annat omfat-
tande forskningsfält är det som betecknas vetenskap,
medier och allmänhet. På svensk botten finns till ex-
empel den uppslagsgivande Den mediala vetenskapen
(Ekström 2004).

Byt ut ”Ludvig XIV” mot ”Lars Hierta”, eller ”ve-
tenskapen” mot ”pressen”! Det borde inte minst tyd-
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liggöra behovet av att skilja på pressen som institution
och som medium. Det antyder även ett rent språkligt
hinder som en tänkbar förklaring till den relativa
frånvaron av dessa forskningsperspektiv. Begrepp
som ”offentlig vetenskap” eller ”public science” gör
vi oss ganska snabbt en föreställning om vad de kan
tänkas betyda (Turner 1993). ”Public journalism” är
däremot i regel en beteckning på något helt annat,
nämligen den journalistiska institutionens engage-
mang och praktiker för att befordra demokratiskt del-
tagande och offentlig debatt (Glasser 1999). ”Den
mediala pressen” låter i förstone bara konstigt. Men
detta språkliga hinder säger inget om perspektivens
relevans och bör inte bara övervinnas utan också stu-
deras som just ett språkligt uttryck av den journa-
listiska institutionens meningsproduktion kring den
egna verksamheten. Ordens makt är stor, och många
centrala begrepp vi använder för att beskriva och för-
stå institutionen har ibland skapats och i regel till stor
del laddats av institutionen själv (som ”den tredje
statsmakten”, ”publicist”, ”journalistik”, ”pressen”,
”media” för att nämna några).

Pressen historiserad

Att slå fast ett entydigt mediebegrepp är inte alltid så
fruktbart. Det blir lätt för snävt och ofta anakronis-
tiskt, eftersom utgångspunkten vanligen är de tradi-
tionella massmedierna, det vill säga de som domine-
rade under 1900-talet. Det mediebegrepp jag arbetat
med är empiriskt definierat. Funktionen i den histo-
riska situationen avgör. Hiertas begravning, till exem-
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pel, ser jag som ett medium. Liksom många andra me-
dier bestod den i sin tur av en rad olika medieformer:
processionen, fanorna, körsången, talen, ja även åskå-
darmassorna. Att till exempel se Hiertas gula kista
som ett medium kan inte vara svårt; redan träslaget ek
förmedlade ju föreställningar om medborgerlighet,
och välstånd.

Begravningen medierade förstås mycket annat men
inte minst föreställningar kring den svenska pressen,
till exempel att denna förtjänade och verkligen åtnjöt
folkets stöd och erkänsla. Vilken medieform som här
spelade störst roll eller var den primära – tidningen
eller begravningen – går inte att avgöra i någon gene-
rell mening utan beror på vilka frågor som mer speci-
fikt ska besvaras. För en del av de tusentals åskådarna
gjorde säkerligen begravningen i sig djupare intryck
än artiklarna i pressen. De allra flesta tog å andra
sidan del av händelsen uteslutande genom text och
illustrationer i tidningarna. Alldeles oavsett förutsatte
och påverkade medieformerna varandra. Sådana här
iscensättningar kan kallas mediehändelser, och det in-
tressanta är att försöka förstå hur medieformerna i en
dynamisk interaktion återverkat på och förstärkt var-
andra (jämför Dayan & Katz 1994; Couldry 2003).
Den gestalt begravningen tog sig är otänkbar utan tid-
ningarna; omfattningen av och inslag i rapporteringen
krävde i sin tur det publika evenemanget.

Den höga värderingen av själva tidningsmediet
grundlades på allvar under slutet av 1700-talet. Medi-
ets själva existensberättigande låg, menade man, i dess
befordran av Upplysningen. Mediet ansågs nyttigt.
Dess centrala roll för medborgerligt sanningssökande
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samtal och det allmänna bästa betonades ständigt
(Lundell 2002). Mediets funktioner och publikens
bruk av det har förändrats väsentligt sedan dess. Det
är mycket som skiljer dessa fyrsidiga, insändarfyllda
och av boktryckare redigerade avisor från dagens in-
dustriellt producerade motsvarigheter. Den höga vär-
deringen av mediet i sig har däremot stått sig, i stort
sett med samma förtecken. Tidningspressen uppfattas
som kanske inget annat medium som knuten till de-
mokratiska och medborgerliga värden och funktioner.
Tidningar hålls för något gott och bra, och konsum-
tionen av dem anförs som ett mått på graden av demo-
krati och civilisation.

Det har alltid funnits en medvetenhet om att de en-
skilda tidningarna mer eller mindre ofta kommer till
korta, liksom att de även har andra punkter på sina
dagordningar än att befordra det goda samhället.
Innehållet har ofta kritiserats för ideologiskt färgade
undertexter, dolda maktstrukturer, ytlighet, snöd vin-
ningslystnad och sensationsmakeri. Men detta har
inte hindrat att föreställningen om mediets egentliga
bestämmelse varit djupt förankrad, även bland kriti-
kerna. Avsteg från denna högre bestämmelse har setts
just som avsteg, övertramp, undantag. Mediet i sig
har tillhandahållit den standard mot vilken innehållet
bedömts (Barnhurst & Nerone 2001:1). Denna stan-
dard har med andra ord uppfattats som absolut och
universell. Vad som naturligtvis är historiskt och ideo-
logiskt bestämda fenomen har istället setts som vore
de givna av Gud eller Naturen. Presshistorien har inte
sällan tecknats med denna (oartikulerade) utgångs-
punkt som ett långsamt förverkligande av idealen
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(ibland fram till någon viss punkt i historien efter vil-
ken det går mer eller mindre utför). Från outvecklade
och barnsliga former rör sig mediet mot sin sanna be-
stämmelse (och eventuellt sitt förfall). I till exempel
inledningen till det tredje bandet av Den svenska pres-
sens historia, det vill säga den del som omfattar perio-
den 1897 till 1945, heter det – och det här är just
ingen särskild kritik av detta översiktsverk, eftersom
det gör anspråk att sammanfatta forskningen: ”Här
har pressen nått sista steget på utvecklingstrappan.”
(Gustafsson & Rydén 2001:14.) Forskningen måste
istället se pressen för den historiska produkt den gi-
vetvis är, och ifrågasätta alla teleologiska tolkningar.
Det finns ingen utvecklingstrappa. Historien har inget
mål.

Mycket kan förstås sägas om värden och ideal
kopplade till pressen. Frihet är ett centralt begrepp,
liksom ansvar och makt, demokrati och medborger-
lighet. Mycket är återkommande och uppenbart. An-
nat är tidsbundet och mindre självklart. Ibland har
pressens samhällsansvar betonats, ibland dess makt-
granskande funktion. Än har rollen som folkröst do-
minerat, än den som folkledare. Föreställningarna har
därtill rymt motsägelser eller svårförenliga element.
Pressen har på en och samma gång varit opinionsbil-
dare och opinionens representant; journalisten har va-
rit både bohemisk murvel och rättrådig riddare. Min
forskning kring tidningspressens legitimitetshistoria
har velat lämna bidrag till dessa föreställningars his-
toria, till historien om bilden av eller synen på pres-
sen, till historien om pressens egen ideologi. Huvud-
saken har emellertid varit att uppmärksamma att det
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rör sig om just historiskt bestämda idéer, och inte om
naturgivna egenskaper kopplade till mediet i sig, och
metoden har alltså varit att fokusera på hur dessa
föreställningar har kommunicerats och av vem i spe-
cifika situationer.

Just pressen har haft möjligheter att forma bilden
av sig själv som få andra. Journalisterna har i dubbel
mening haft ordet i sin makt, både retoriska färdighe-
ter och tillgång till en plattform, och givetvis är den
metajournalistik som förekommer i tidningarna bety-
delsefull liksom de mer eller mindre medvetna iscen-
sättningar som ständigt görs i vad som till vardags
uppfattas som journalistik. (Jämför Tuchman 1978,
om ”strategiska ritualer”.) Journalister skriver ofta
journalistiskt om journalistik, och oavsett genre spe-
lar det journalistiska subjektet eller den journalistiska
institutionen inte sällan en framträdande roll. ”En
mycket stor del av det totala utbudet från medierna
har denna självrättfärdigande, för att inte säga propa-
gandistiska funktion”, som det heter hos Ekecrantz
och Olsson (1994:24 f). Och visst är det så. Jag argu-
menterar likafullt för att våra idéer om pressen långt-
ifrån endast kommer till oss via tidningsspalterna
(eller övriga journalistiska massmedier). Att förmoda
något sådant vore att överta en central del av själv-
bilden, nämligen föreställningen om tidningarnas
enorma makt att forma opinionen.

Detta innebär också en annan sorts relativisering,
nämligen av den journalistiska praktiken. Tidningen
är endast en av pressens uttrycksformer. Journalister
har producerat mycket annat än tidningstext. Mäng-
der av medieformer – från föredrag och memoarer till
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kongresser och statyer gjutna i brons – har på lik-
nande vis som Hiertas begravning format samtidens
och eftervärldens föreställningar om tidningspressen.
Istället för att se dessa andra uttryck som undantag,
specialfall eller företeelser utanför den egentliga jour-
nalistiken – vilket återigen vore att överta dess själv-
förståelse – kan de betraktas som lika självklara inslag
i den journalistiska verksamheten som att producera
tidningstext.

Historien, historiografin och arkivet

Varken Gud eller Naturen används särskilt ofta i reto-
riken när branschen iscensätter sig själv. Betydligt
vanligare är just hänvisningar till Historien. Nuet
framställs direkt eller indirekt som en naturlig följd av
en sorts evolutionshistoria, vilket för den skull inte
utesluter hjältar eller brytpunkter. Pressen är i denna
typ av teleologiska historieskrivning redan från 1600-
talet på väg mot sin demokratiska funktion, och en fi-
gur som Hierta hjälper utvecklingen på traven. Det nu
som utvecklingen betraktas från står ofta högst; fram-
stegen har fortsatt. Reservationerna vid begravnings-
tillfället mot det tidiga Aftonbladets hätska stil funge-
rade till exempel så. Ibland antyds även en föreställ-
ning om historiens slut; mediet och institutionen
framställs som färdigutvecklade.

Nuet tillskrivs dessutom ofta i sig en historisk be-
tydelse, det vill säga de typer av iscensättningar som
jag studerat beskrivs och uppfattas som historiskt sig-
nifikanta. ”Hvem hade väl för en 40 år tillbaka kun-
nat föreställa sig att Lasse Hierta skulle komma att



30 | Patrik Lundell

följas till grafven af konungens ministrar och af öfver-
ståthållaren i Stockholm?”, hette det till exempel i
Fäderneslandet (4/12 1872). Och kallas en händelse
ganska unisont för historisk, är den det. Utsagorna
blir självbekräftande. Genom att tidningarna påstår
att något av betydelse verkligen händer, är det just det
som sker, inte minst i termer av hur händelsen betrak-
tas i efterhand. Det är förstås rimligt att även i ett
efterhandsperspektiv tillskriva begravningen en sym-
bolisk roll vad gäller pressens status. Och givetvis spe-
lade Hiertas faktiska verksamhet roll; hans livsverk
hade otvivelaktigt betydelse. Men erkännandet kom
knappast av sig självt, och innebörden av denna bety-
delse är långtifrån självklar. I den mån begravningen
ska ses som en symbol och brytpunkt, beror det på att
den gjordes till en, både i och utanför spalterna. Ge-
nom skapandet av denna symbol – via en rad medier
och deras publiker – erövrades i någon mån omvärl-
dens förställningsvärld, och därigenom befästes nya
värden.

Hur vi ser på pressen – i vår samtid och i ett histo-
riskt perspektiv – beror på hur denna press är och hur
den har varit. Våra samtida erfarenheter präglar vår
syn på historien, och våra bilder av det förflutna på-
verkar våra samtidsbedömningar. Våra föreställningar
kring pressen är med andra ord historiskt betingade.
Men de är också och inte minst historiografiskt be-
stämda. Historien kommer inte till oss oförmedlad. Vi
betraktar pressen så som historieskrivningen om den
har lärt oss att betrakta den. Ges historieskrivning en
vidare mening än akademisk forskning, är den allt
överskuggande producenten av presshistoria pressen
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själv, och problematiken kan i stort få hamna under
den gamla rubriken ”Segrarnas historia” eller betrak-
tas i termer av en ”invention of tradition” (Hobsbawm
1982). I och kring Hiertas begravning, till exempel,
presenterades en tolkning av historien. En historisk
kontinuitet iscensattes vilken inpräntade vissa före-
ställningar och värden. Huruvida denna kontinuitet
var faktisk eller inte spelade mindre roll. Huvudsaken
var att den svarade mot en samtida situation. Från vitt
skilda håll fanns vid begravningen 1872 till exempel
ett behov av att hävda förekomsten av en självständig
politisk press, på något vis relaterad till Hierta och
hans Aftonbladet och på något sätt utgörande ett en-
hetligt subjekt i vars namn man nu agerade.

En anledning till att pressen tillskrivits en så bety-
delsefull roll är att den – eller rättare dess uttryck i tid-
ningsform – låter sig arkivera i en helt annan utsträck-
ning, med en helt annan systematik och tillgänglighet
än många andra medieformer. De flesta andra medie-
former eller fora en medborgare kommer i kontakt
med har helt enkelt försvunnit. Många andra av histo-
riens massmedier är antingen efemära eller styvmo-
derligt arkiverade. Ett till slutet av 1800-talet så cen-
tralt men i efterhand betydligt mer svårtillgängligt
massmedium som det allmänna kungörelsesystemet –
varigenom myndigheterna nådde allmänheten via pre-
dikstolen – har nästan helt negligerats när fråga varit
om till exempel inrikesnyheter (Reuterswärd 2001).
Ofta framhålls tidningarnas dagsländekaraktär – och
det är just den som förlänar pressen dess betydelse: Ett
tidningsblad väger lätt men det visar vartåt det blåser,
brukar det heta (till exempel Palmær 1988:279). I
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själva verket har tidningarna spelat en enorm roll för
historieskrivningen, samtidigt som många andra verk-
ligt kortlivade medieformer förbises i analyser av både
vår samtid och vår historia. Det är med andra ord
bara alltför lätt för historikern (professionell eller
inte) att överföra sin egen situation, där han eller hon
sitter i arkivet (bokstavligen eller metaforiskt), till de
miljöer och aktörer i historien som studeras.

Arkivet bestämmer vårt kollektiva minne. Arkivet
ordnar och normerar. Det betingas delvis av rent
praktiska, materiella orsaker. Somligt – som en be-
gravning – går helt enkelt inte att bevara. Annat – som
ett brev som skildrar samma begravning – finns där
kanske av en slump. Men också ideologiska och iden-
titetspolitiska faktorer styr arkivets utformning. Pres-
sen har till exempel bidragit till att arkivera och un-
derlätta ett studium av sig själv. Bibliografier har be-
ställts och finansierats. Arkiv har byggts upp. Pengar
har skänkts till forskningen (inklusive föreliggande).
Det finns ingen anledning att betrakta detta endast
som strategiska åtgärder för att erhålla legitimitet och
sålunda misstänkliggöra dessa för forskningen så nyt-
tiga anstalter (eller förmoda att pressfolk i allmänhet
är varma arkivtillskyndare och forskningsfinansiä-
rer). Däremot påverkar de förutsättningarna för
historieskrivningen, och dylika initiativ bör betraktas
också som monumentala manifestationer som funge-
rar symboliskt. En medvetenhet om att arkivets orga-
nisation och tillgänglighet knappast är ”naturlig”
eller på något enkelt sätt återspeglar gångna tiders
medielandskap är nödvändig.
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Mediespecifika begränsningar, legitimitetspolitiska
överväganden och historiska produktionsförhållan-
den präglade dokumentationen av till exempel Hier-
tas begravning och har därigenom format också arki-
vens innehåll och uppbyggnad. Det huvudsakligaste
källmaterialet för den som vill studera begravningen
är tidningstext. Det finns visserligen annat, men hur
mycket förberedelsematerial och korrespondens som
än kan ha producerats är händelsen i sig inte bevarad.
Folkmassorna har skingrats, sångerna har tonat bort,
blommorna är länge sedan bortvissnade och gravplat-
sen dominerades inte då av den imponerande monolit
som restes först 1891. Vi kan aldrig uppleva händel-
sen den 1 december 1872 på samma sätt som den som
betraktade den från ett fönster på Drottninggatan
eller trängdes vid Nya kyrkogårdens grindar. Men det
faktiska källäget betyder alltså inte att vi behöver
överta arkivets hierarki – eller stänga av vår forskande
fantasi – när vi ska förstå pressen i ett historiskt sam-
manhang. Det innebär bara att vi ska bemöda oss om
att inte förväxla källmaterialet med studieobjektet, att
vi ska vinnlägga oss om att inte blanda samman vår
egen position med någon av de historiska publikernas.
Det handlar om att försöka se bortom den historia
som ligger färdig i arkivets mediala representationer.

”Pressen” och andra meningsproducenter

Den makt pressen har kan beskrivas som en beskriv-
ningsmakt, och denna omfattar även beskrivningen
av den egna verksamheten. Liksom vilken annan insti-
tution eller samhällsmakt som helst är pressen angelä-
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gen om att forma omvärldens bild av sig själv. All
form av maktutövning innefattar och kräver en själv-
legitimerande meningsproduktion. Makten måste ta
gestalt för att kunna föreställas och begripas; den
måste symboliseras för att kunna erkännas och re-
spekteras (Waltzer 1967:194; Hunt 1986:54; Douglas
1987:45). Detta kan översättas också till en individ-
nivå: Vi har alla behov av att presentera oss själva,
och vi gör det delvis genom vår yrkesidentitet (Goff-
man 2004). Vi behöver alla – om vi så är journalister
eller annat – skapa mening kring vår egen professio-
nella verksamhet. Produktionen av självbilder är med
andra ord självklar ur ett både makt- och marknads-
föringsperspektiv liksom ur ett rent mänskligt. Det
finns alltså ingen anledning att moralisera över iscen-
sättandet i sig. Men det gör det inte mindre angeläget
att identifiera självbilderna som just självbilder och
istället erbjuda kritiska korrektiv.

Trots att ”pressen” är en omöjlig singularis, hind-
rar det oss inte från att ha föreställningar om den och
att tala om den i bestämd form. Däremot är de före-
ställningar vi gör oss sällan entydiga; de rymmer inne-
boende spänningar och svårförenliga element. På
samma sätt agerar förstås pressen aldrig unisont, som
en helt väldefinierad aktör. Istället rör det sig om ett
mer eller mindre samstämmigt kollektiv, stundom ut-
tryckt genom någon mer eller mindre allmänt erkänd
organisation. Enskilda aktörer (journalister likaväl
som tidningsföretag) kan också, med varierande fram-
gång, ikläda sig rollen eller mer oavsiktligt fungera
som representanter. Så talade och agerade alltså till
exempel redaktör Sohlman i den svenska pressens
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namn när han placerade en krans på Hiertas grav, och
på motsvarande sätt spelade den döde Hierta en re-
presentativ roll. Omöjlighet i att exakt fixera ”pres-
sen” är här ingen brist. Ett empiriskt begrepp är istäl-
let en förutsättning för analyser av de alltid pågående
förändringarna. En intern förhandling pågår ständigt
om just vad som hör till pressen med stort p och vad
som inte gör det.

Motsättningar och glidningar kommer sig även av
att de inblandade aktörerna inte endast eller ens i för-
sta hand alltid agerar just med pressens legitimitet för
ögonen. Aftonbladet hade förstås en egen agenda vid
begravningen, delvis skild från släkten Hiertas eller
Dagens Nyheters, till exempel. Och givetvis handlade
det inte uteslutande om självlegitimering. Men också
sorg och saknad kan fylla denna funktion. På samma
sätt kan de självbekräftande försöken att tolka histo-
rien visserligen ha bottnat i en aldrig så uppriktig vilja
att förstå samtiden och hitta vägar framåt. De feno-
men som här står i fokus får alltså inte reduceras till
endast ett strategiskt spel. Men om det ofta handlar
om outtalade eller rentav omedvetna uttryck för legi-
timitetssträvanden – närmast bieffekter vid uttryck av
sorg eller glädje – saknas å andra sidan inte rakt mot-
satta inslag. Pressens anseende och status är ett kärt
ämne som stått på dagordningen åtminstone sedan
förra halvan av 1800-talet. Mått och steg, öppet de-
klarerade eller överenskomna i de tysta, har tagits i
akt och mening att höja detta anseende.

Att på det här viset differentiera ”pressen” och
öppna även för mer oavsiktliga effekter är emellertid
inte tillräckligt. Den traditionella historieskrivningens

torbjorn
Infogad text
en
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helt dominerande raster är konkurrens och kamp. Gi-
vetvis finns här spänningar och konflikter så det för-
slår; historien om just Hierta kan tas som exempel.
Men tolkningsmönstret är inte desto mindre många
gånger helt missvisande. Till legitimitetsproblemati-
ken hör nämligen också att den heterogena och nebu-
lösa pressen ingalunda saknat bistånd från andra ak-
törer. Faktiska publiker hör som vi sett hit. Men inte
endast en stor publik är viktig. Lika betydelsefulla är
publiker med hög social eller professionell prestige
(Shapin & Shaffer 1985; Ekström 2004b:14 f). I Hier-
tas liktåg deltog som antytts även några statsråd men
också vetenskapsmän och konstnärer. Politiker har
många gånger tackat pressen sedan dess, historiker
har genom åren skrivit mängder av äreminnen över
framstående tidningsmän, och författare, målare och
skulptörer har lämnat sina bidrag; ingen betydde till
exempel mer för den svenska pressens framgångrika
manifestation vid Stockholmsutställningen 1897 än
Oscar II. Sedda ur det här centrala perspektivet av
pressens legitimitetshistoria kan man tänka sig åt-
minstone två grundläggande förklaringar till detta.
Andra aktörer, pressexterna meningsproducenter kan
vi kalla dem, bidrar för det första, därför att de är en-
gagerade i samma projekt och delar pressens värde-
ringar, eller för det andra, därför att de får något i ut-
byte. Det ena utesluter inte det andra. Uppfattas till
exempel pressen som en kraft i skapandet av det goda
samhället, vill man kanske understödja denna kraft.
Är man tillmötesgående och förstående, kan man
hoppas få betalt med samma mynt, eller kanske bara
i reda pengar.
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Att externa meningsproducenter delar pressens
värderingar är delvis en produkt av dess historiska
legitimitetssträvanden. Dess iscensättningar har med
andra ord haft effekt. Pressen har inte bara hos sina
egna utövare och den så kallade allmänheten utan
också bland forskare, politiker och industrimän fram-
gångsrikt skapat sig ett starkt varumärke. Men enkla
spridningsmodeller – en entydig avsändare som kom-
municerar genom en välavgränsad kanal till en lika
väldefinierad mottagare – beskriver alltså illa det be-
tydligt mer komplexa samspelet. Det rör sig snarare
om ett slags legitimerande rundgång; ömsesidig nytta
och gemensamma intressen mer än uteslutande kon-
kurrens är ett ledmotiv i historien om hur den svenska
pressen erhållit sin legitimitet. Dessutom flyter grän-
serna på ett rent personellt plan bland publicisterna,
politikerna, industrimännen och akademikerna. Över-
lappningarna är många och sociala nätverk spelar här
en mycket stor roll.

Interna intressemotsättningar och externa me-
ningsproducenter har förstås satt sin prägel på den
självbild som marknadsförts. Det kan liknas vid för-
handlingar med resulterande kompromisser. Detta
gäller emellertid inte endast samhällets eliter utan
också den större publiken. Den låter sig inte endast
passivt mata med vad som helst – i synnerhet inte om
den, som i fallet med Hiertas begravning liksom för-
stås de iscensättningar jag fokuserat på i fallstudierna,
också ska spela en aktiv roll. För att den iscensatta
självbilden ska gå hem måste den slå an dominerande
värderingar i samtiden. När det handlar om att legiti-
mera ett massmedium spelar massan en aktiv roll.
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Snarare än att beskriva problematiken som bilder
som ”sprids” genom en kanal av en väldefinierad ak-
tör, handlar det alltså om ett ömsesidigt utbyte mellan
olika medier och olika aktörer. Att det endast sällan
handlar om ren och skär propaganda gör emellertid
inte fenomenen mindre viktiga att studera, bara svå-
rare att ibland identifiera. Olika publiker har varit re-
surser för pressen likaväl som pressen varit en resurs
för dem. Istället för att separera den egentliga journa-
listiken, meningsproduktionen kring pressens ideal
och olika publikers reception som välavgränsade om-
råden, bör de ses som inflätade i och skapande varan-
dra.

Fallstudierna igen

Det slags mediehändelser som jag fokuserat i fallstu-
dierna kan, som sagt, inte i någon allmän mening
sägas vara viktigare att förstå än andra former av
meningsproduktion kring och medieringar av pressen.
Men händelserna öppnar blicken för mer generella
aspekter på frågor kring pressens legitimitet, självbild
och marknadsföring. Att den egentliga journalistiken,
spridningen av dess ideal och publikernas reception
alltid konstituerar varandra blir här extra tydligt. Till
exempel rör det sig om i vissa avseenden klart propa-
gandistiska inslag, samtidigt som beroendet av andra
meningsproducenter är uppenbart. Och någon tydlig
gräns för var dessa händelser slutar och rapporte-
ringen om dem i tidningarna tar vid är omöjlig att dra.

Inriktningen gör också att den nebulösa ”pressen”
tar hanterlig gestalt i olika organisationer och kom-
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mittéer uppburna av specifika personer. Den rena
slagordsnivån, som det ofta handlar om, erbjuder i all
sin ytlighet föreställningar och attityder i koncentrat,
en sorts fixerade ideal förevigade i texter, bilder och
brons. Detta betyder emellertid alls inte att bilden är
endimensionell eller entydig. Där finns hela tiden
spänningar, och de manifesta uttrycken är alltid en
produkt av förhandlingar och kompromisser, vilket
framgår av bland annat protokoll och annat förbere-
delsematerial. Det har därför varit möjligt att identi-
fiera både de gemensamma intressena, vilka aktörer
som dominerat och vilka som haft svårare att göra sig
hörda.

Något ska också sägas om mitt val av just dessa
händelser: den internationella journalistkongressen
1897, initieringen och invigningen av Hiertastatyn
1901 respektive 1927, pressbesöket 1923 och pressut-
ställningen 1945. Ett visst godtycke tillstås, men å
andra sidan kan ett representativitetsfamlande sna-
rare missa poängen. Till att börja med rör det som om
mediehändelser av en viss kaliber. Ingen av dessa gick
den tidningsläsande allmänheten förbi, var den än be-
fann sig i riket. Endast pressutställningen 1945 var ex-
plicit ägnad ”Den svenska pressen”, men även under
kongressen 1897 och pressbesöket 1923 och kring
Hiertastatyn 1901 och 1927 spelade denna en så
självklar huvudroll, att det är svårt att överhuvud-
taget identifiera några motsvarande mediala tilldra-
gelser.

De första och i huvudsak misslyckade försöken till
organisering bland redaktörer under 1840-talet kun-
de vara en startpunkt – eller de tidningsmakande bok-
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tryckarnas och deras läsares upplysta lovsånger till
mediet under 1700-talets andra halva. Det går förstås
också att argumentera för att processen aldrig avslu-
tas utan alltid fortgår och anpassas till nya historiska
situationer. Att upprätta respektive att upprätthålla
institutionen skiljer sig inte så särdeles; historien tar
inte slut. Den period fallstudierna ramar in, 1897 till
1945, kan inte desto mindre beskrivas som formeran-
de, och tillsammans beskriver de en betydelsefull
historisk förändring. På den storslagna Stockholms-
utställningen 1897 representerades den svenska pres-
sen genom en tämligen oansenlig utställning, och den
samtidigt anordnade journalistkongressens absoluta
glansnummer utgjordes av den fest Oscar II bjöd in till
på Drottningholm. Utställningen på Skansen 1945
var skickligt marknadsförd och professionellt arran-
gerad, och arrangörerna kunde under förberedelse-
arbetet fråga sig om de alls skulle bry sig om att bjuda
in statsministern. Det gjorde de visserligen till slut,
jämte några kungligheter, men vem som utformade
gästlistan rådde det inget tvivel kring. 1897 präglades
av en viss ödmjukhet och stor hänförelse över det er-
kännande man bestods; 1945 togs pressens betydelse-
fulla samhällsroll för självklar av alla inblandade ak-
törer. Att Publicistklubben – visserligen grundad re-
dan 1874 men landsomfattande först just 1897 – var
huvudarrangören bakom samtliga dessa mediehän-
delser har inte varit ett urvalskriterium. Det får sna-
rast betraktas som ett tänkvärt empiriskt resultat.
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Eftertanke

Det är lättare att se sådana här mekanismer då legiti-
miteten inte är för handen, då den antingen är i sin
linda eller är försvagad och ifrågasatt. Ludvig XIV har
de flesta inga problem med att betrakta så här. Det
historiska perspektivets relevans ligger inte minst just
i detta, i att överföra våra historiska insikter till här
och nu, och också tillämpa dem på sådant som vi upp-
lever som självklart och naturligt. Och precis som
historien är nödvändig för att få något annat än en
platt och ytlig förståelse av nuet, öppnar samtiden
upp det förflutna.

Jag började intressera mig för de här frågorna i
början av 00-talet. Så här i efterhand – med bland an-
nat amatör- eller medborgarjournalistik exploderande
i diverse medieformer, ett journalistyrke på implode-
rande glid (Nygren 2008) och en tidningsindustri i en
kris som inte undgår någon – har det blivit tydligt att
mitt intresse hade med journalistikens samtida ställ-
ning att göra. (På liknande halvt omedvetna vis – jag
började med projektet 1996 – skrev jag dessförinnan
en avhandling om vad som kan kallas medborgarjour-
nalistik under 1700- och 1800-talen.)

I början av 00-talet var det ganska oproblematiskt
att hävda att journalistikens ideologi uppfattades som
naturlig och självklar. Men kan man verkligen göra
det 2011? Uppfattas tidningsmediet alltjämt, som
Barnhurst och Nerone hävdade 2001, som upphöjt,
nästan heligt? Flera gånger då jag inledningsvis pre-
senterade mina planer hördes röster inifrån branschen
om att jag var anfäktad av konspirationsteorier. Om
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journalisterna nu format bilden av sig själva och sin
historia, hette det, så utgjorde detta inget problem –
att kritiskt granska och beskriva var de ju proffs på.
Jag inbillar mig att det åtminstone är ovanligare att
tänka så idag.

Till den nu möjligen avslutade framgångssagan
eller i vart fall dess förra kapitel hörde att den jour-
nalistiska institutionen hade lyckats bli ett med sina
medieformer. Så uppfattades ju professionell jour-
nalistik länge som något mediespecifikt i fråga om
papperstidningarna. De så kallade gammelmediernas
historicitet har vår tids digitala så kallade revolution
gjort tydligt; nya medier tenderar överhuvudtaget att
öppna blicken för åtminstone en del som tagits för
givet om de gamla, och en medieforms framgång är
alltid på ett plan beroende av en viss ouppmärksam-
het på de kulturella regleringar och praktiker som om-
gärdar medieformen i fråga (Gitelman 2006; jämför
Bolter & Grusin 1999; Thorburn & Jenkins 2003;
Gitelman & Pingreee 2003). En tidning är inte samma
sak nu som för femton tjugo år sedan; och den tidning
från femton tjugo år sedan som vi betraktar från vår
nutida horisont, betraktar vi inte längre på samma
sätt.

Ändå förefaller det alltsomoftast som om ingenting
har hänt. Och kanske syns de legitimitetspolitiska me-
kanismerna för närvarande inte minst på ett begrepps-
ligt plan. ”Massmedierna” är en term som visserligen
kommit ur svang, men den liksom ”medierna” (eller
”media” som det brukar heta inom mediebranschen)
syftar fortfarande som regel på just de medieformer
vari journalistiken framför allt tagit plats historiskt
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sett. Det talas alltså fortfarande om ”medierna” när
det som i själva verket avses är journalistiken eller de
nyhets- och opinionsproducerande medieinstitutio-
nerna; det talas om ”medialisering” när det som
egentligen åsyftas är en påverkan från den journalis-
tiska institutionen (Kaun, under utgivning). ”Sociala
medier” får uppenbarligen beteckna något annat än
”medierna”; detta trots att interaktiva medieformer i
sig knappast är någon nyhet, trots att också de tradi-
tionellt journalistiska massmedierna även historiskt
sett rymt deltagande element, och trots att alla medier
naturligtvis är sociala i den meningen att de alltid haft
implikationer för människors offentliga och sociala
sammanhang, för föreställda såväl som för faktiska
gemenskaper.

Ett mått på språkets makt över tanken är medie-
vetenskapen själv, som pliktskyldigt alltid brukat an-
föra förekomsten av även andra medieformer (som
boken och filmen), men vars fokus sammanfallit med
den journalistiska institutionens medieförståelse, ock-
så i den meningen att demokratifrågor av många av
dess utövare uppfattats som en självklar huvudsak för
disciplinen. Denna forskning har varit och kommer
fortsatt att vara i hög grad relevant, men beteckningen
medievetenskap borde allt tydligare framstå som ofta
inte bara oegentlig utan dessutom fördunklande och
vilseledande, som en verksam del i den journalistiska
institutionens pågående legitimitetshistoria.
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Bitte Hammargren

Lukter, liv och förhoppningar
Om att bevaka den arabiska våren på plats

Bitte Hammargren rapporterar om och från Mellan-
östern för Svenska Dagbladet. Här berättar hon om
att skydda källor, att gäcka polisens överrockar, att
rigga satellitantenner och att hantera fjärilar i magen.
Bitte Hammargren understryker behovet av korre-
spondenter som känner regionen väl, dess liv och lukt,
och som kan skildra långa processer. ”Fallskärms-
journalistik är nödvändig men kommer aldrig att
räcka för att förklara de stora förloppen eller hur
2011 – de arabiska revolutionernas och den västliga
skuldkrisens år – förändrar tillvaron för oss alla.” 

TUNISIEN

Förspel i Monastir

I Tunisien en sommar i början av 2000-talet avvek jag
från semesterlivet vid stranden för att följa med tuni-
siska demokratiaktivister som skulle öppna en lokal i
Monastir, en stad där republikens grundare Bour-
guiba ligger begravd. En känd regimkritiker gav mig
skjuts. Då höll jag tyst om namnet, men nu kan det
sägas: det var Mokhtar Trifi, ordförande för Ligue
tunisienne des droits de l’homme.
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Han invigde mig i spelets regler: om vi blev stop-
pade av diktatorn Zine El Abidine Ben Alis säkerhets-
polis skulle jag spela vanlig liftare.

När vi närmade oss Monastir fick vi de första mo-
bilsamtalen om att aktivister framför oss hade blivit
misshandlade av civilklädd polis i en provisorisk väg-
spärr. När vår bil stoppades vid vägspärren kände jag
igen en av de misshandlade: en advokat, som jag ätit
lunch med någon dag tidigare i Sousse. Nu hängde
hans glasögon på sned, sönderslagna av Ben Alis civil-
klädda poliser.

Jag drog min visa om att jag blivit upplockad av en
okänd förare på motorvägen.

Säkerhetspoliserna hade annat än européer att
tänka på. De var fokuserade på sina regimkritiska
landsmän, så de lät mig passera. Men bakom mig, när
jag hoppade ur bilen, såg jag hur Mokthar Trifi, advo-
katen från Sousse och andra människorättsförkämpar
hölls kvar.

Medan många europeiska ledare frotterades med
den korrupte diktatorn Zine El Abidine Ben Ali växte
det politiska och sociala missnöjet i länder som Tuni-
sien. Samma sak hände i Hosni Mubaraks Egypten.
Egyptierna var innerligt trötta på denne nutida farao
och ville för allt i världen inte se hans son Gamal ta
över.

EGYPTEN

Polisvåldet mot Khaled Said upprör

Så kom den heta sommaren 2010, när oppositions-
partierna i Egypten debatterade om det var bäst att
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bojkotta eller delta i det som alla visste skulle bli ännu
ett riggat parlamentsval.

Samtidigt skakades republiken av en händelse som
berörde vanliga människor, som vid den tiden aldrig
deltagit i en demonstration.

I Alexandria den 6 juni 2010 avled den 28-årige
Khaled Said av kraftigt våld mot huvudet. Det skedde
bara några dagar efter det att han lagt ut bilder på
nätet som visade hur polismän delade upp ett knark-
beslag mellan sig. En sen kväll blev Khaled Said själv
infångad av poliser som bankade hans huvud mot en
stentrappa och järngrind. Hans livlösa kropp fördes
till en polisstation för att kort därefter dumpas på
gatan. Det var ingen unik händelse. Enligt Egyptens
organisation för mänskliga rättigheter, EOHR, hade
tolv personer torterats till döds året innan. Men
Mubarak var västvärldens gunstling och kallades för
”moderat arabledare” av enögda opinionsbildare. På
bårhuset lyckades Khaled Saids anhöriga ta en mobil-
bild av hans vanställda ansikte. Bilden av den ihjäl-
slagne 28-åringen, som levt på en bakgata i Alexan-
dria, spreds blixtsnabbt nätet och via mobiltelefoner.
Även i fattigkvarteren i Kairo blev hans öde känt ett
halvår före revolutionen.

– Människor kanske inte bryr sig om politik, men
de bryr sig om hur polisen behandlar dem. De är
rädda för att deras barn ska bli nästa offer för po-
lisvåldet, sade George Ishaq, eldsjäl inom demokrati-
rörelsen Kifaya, när jag träffade honom sommaren
2010.

I oktober samma år inleddes rättegången mot två
polismän i Alexandria, som en följd av Khaled Saids
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död. Men de stod inte, som de anhöriga krävde, åta-
lade för mord utan bara för våld och olagligt gri-
pande.

Samtidigt tioårsjubilerade Svenska institutet i
Alexandria. På väg till institutet såg jag kravallpoli-
sens fångtransportbilar ringla sig kilometerlångt fram
till domstolen. Ovanligt många medborgare var ute
på gatorna, redo att protestera mot rättsröta, polis-
våld och korruption. Här fanns också, som alltid,
motdemonstranter som stödde regimen. Inne på
Svenska institutet, ett praktfullt gammalt köpmans-
hus vid strandpromenaden Cornichen, pågick ett
rundabordsamtal om relationerna mellan den ara-
bisk-muslimska världen och EU. Mina blickar drogs
till fönstret, till utsikten mot Cornichen, där kravall-
poliserna stod redo att packa in demonstranter i sina
fångbilar. Jag frågade de egyptiska deltagarna ifall de
kände något europeiskt engagemang i Khaled Said-
fallet. Men ingen nappade på kroken denna oktober-
dag 2010. Det var nu tre månader kvar till folkres-
ningen på Tahrirtorget.

ALGERIET

De som lutar sig mot muren

I Algeriet i december 2010 fick jag en annan påmin-
nelse av hur det jäste i arabvärlden. Till Alger kom jag
för en konferens 50 år efter FN:s avkoloniseringsreso-
lution. Men som alltid längtade jag ut från kongress-
hallens palatsintriger och välregisserade maskineri. I
hjärtat av Alger visade en grånande man runt mig i
kasban, den gamla stadsdel där storfilmen Slaget om

torbjorn
Överstruket

torbjorn
Överstruket

torbjorn
Ersättningstext
fordon
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Alger utspelar sig. Kasban var också i det verkliga
livet centrum för algeriernas revolt mot den franska
kolonialismen, vilket slutade med självständigheten
1962.

Men nu stod interna motsättningar i fokus. Tio år
efter slutet på Algeriets smutsiga inbördeskrig mellan
våldsamma islamister och militären, pyrde en social
oro som riktade sig mot korruption, maktmissbruk,
arbetslöshet, bostadsbrist, höga brödpriser och brist
på framtidsutsikter för de unga.

En algerisk tidning på franska hade ett naket re-
portage om människosmugglare som förde desperata
ungdomar över Medelhavet i bräckliga fiskebåtar. Ett
annat reportage berättade om den ungdomsgenera-
tion som står och hänger på dagarna. På lokal slang
kallas de för les hittistes, de som lutar sig mot muren,
ett ord som är en sammansmältning av arabiska och
franska.

Det var min sista dag i Alger; jag skulle skynda till
flygplatsen. Men först ville jag intervjua en hittiste. I
kasban såg jag det perfekta intervjuobjektet: en kille
med kisande blick stod och hängde mot muren. Men
innan jag har hunnit närma mig honom hade han flu-
git på mig, gripit tag om något vid min hals, ryckt till,
lagt fötterna på ryggen och försvunnit genom grän-
derna. Det blev ingen intervju. Det blev ett rån; jag
förlorade ett gammalt släktsmycke och mina glas-
ögon. Men tillbaka på SvD:s utrikesredaktion hörde
jag en långt in i januari min redaktörs önskan om att
jag skulle ta mig tid och skriva om Algeriets hittistes.
Vi såg ju hur det börjat koka på gatorna i Tunisien och
Algeriet redan före nyåret 2011. Uppdraget låg kvar,
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oskrivet, tills det blev överskuggat av den växande
folkresningen i Ben Alis polisstat Tunisien.

Protesterna i Tunisien började med en självbrän-
ning. Den unge Mohammed Bouazizi tände eld på sig
själv den 17 december 2010, sedan polisen tagit hans
grönsakskärra i beslag. Inpackad i bandage fick han
besök i sjuksalen av den hatade president Ben Ali.
Diktatorns cyniska försök att dra växlar på Bouazizis
lidande triggade bara nya protester. Bouazizi dog av
sina brännskador strax efter nyår.

Hans aktion följdes av fler i Nordafrika. Självbrän-
narna trotsade islams förbud mot självmord. Moham-
med Bouazizi blev den arabiska vårens katalysator
och kan jämföras med Jan Palach, den tjeckiske stu-
denten som föregrep Murens fall när han tände eld på
sig själv sedan sovjetiskt pansar krossat Pragvåren
1968.

Ett par dagar efter Ben Alis fall den 14 januari, när
det rådde utegångsförbud i landet och läget var labilt,
landade jag i Tunis. Även om Ben Ali flytt hals över
huvud till Saudiarabien fanns hans säkerhetsapparat
kvar. Så jag skrev ”konsult” och ”analytiker” på in-
resehandlingarna i passkontrollen.

Vilken arabisk ledare kommer att falla härnäst?
spekulerade den franska dagstidningen Libération,
som nu fick importeras till Tunis utan bortklippta
sidor. Svaret vet vi: det blev Hosni Mubarak.
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EGYPTEN

”Det är värt att dö för att försvara torget”

En egyptisk ungdomskoalition hade på Facebook-
sidan We are all Khaled Said fått 50 000 anhängare
inför den första demonstration som var utlyst till den
25 januari. Jag kände driften att resa till Kairo. Men
hemkommen från Tunisien blev jag omedelbart
skickad på ett uppdrag i Oslo. Sällan har jag känt mig
så malplacerad som reporter när det visade sig att det
inte kom 50 000 demonstranter i Kairo utan flera
hundra tusen till Tahrirtorget den 25 januari. Den
dagen skördades den egyptiska revolutionens första
dödsoffer. Det skulle till bli minst 850 döda (kanske
fler eftersom över 1 000 rapporterats saknade sedan
revolutionsdagarna) och mer än 6 000 skadade.

Ett par dagar efter den 25 januari kunde jag äntli-
gen landa i Kairo. Då hade Mubarakregimen stängt
internet och det egyptiska mobilnätet. Utegångsför-
bud rådde från klockan 15. Flygvapnets piloter låg-
sniffade hotfullt över demonstranterna på Tahrirtor-
get. Men de stannade kvar. Inte heller försöket att
skicka in ryttare på kameler och hästar skrämde bort
dem. Jag var på torget den dag som kom att kallas för
Kamelslaget, som i Koranen.

I boken Revolution i Egypten berättar jag om hur
jag hamnade mitt bland de sårade på Kamelslaget. Jag
såg det pulserande blodet, men också hur rädslan
rann bort från människor. Det var under sådana döds-
föraktande ögonblick, när människor sade att ”det är
värt att dö för att försvara torget”, som vanliga de-
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monstranter förvandlades till revolutionärer. Men att
förmedla dessa historiska ögonblick till läsarna hem-
ma, när internet var avklippt och jag fick böna om att
låna några minuter på konkurrenternas satellitsända-
re, eller printa mina texter för att sedan faxa dem från
hotellets business center, var krångligt.

Så fort en av mina faxade texter landat på hemma-
redaktionen fick jag rusa genom korridorerna tillbaka
till hotellrummet, bara för att konstatera att så
mycket nytt hänt att det krävdes en ny version och en
ny språngmarsch tillbaka till hotellets business center
för att printa och faxa på nytt. Snart var SvD:s foto-
graf Yvonne Åsell på plats i Kairo. En kort tid därefter
gick Mubaraktrogna huliganer till angrepp på SVT:s
Bert Sundström. Han misshandlades efter det att
statskontrollerade medier hetsat vitt och brett mot ut-
ländska ”konspiratörer”, inklusive journalister.

Yvonne Åsell och jag fick argumentera för en
oroad hemmaredaktion att det gick att göra jobb om
vi höll låg profil tills hetspropagandan avklingat. Hur
gärna regimen än ville ha bort de utländska rapportö-
rerna var det osannolikt att den skulle släppa in mob-
ben, ”baltagiya”, på det lyxhotell, där alla utländska
journalister i Kairo då var inhysta. 

SAUDIARABIEN

Katt och råtta-lek med överrockarna

Nu var det mitten av mars. I Libyen hade folk börjat
resa sig mot Muammar Gaddafi. I Jemen pågick pro-
testerna mot president Ali Abdullah Saleh. I Syrien,
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där president Bashar al-Assad några veckor tidigare
påstått att hans land var immunt mot den arabiska
protestvågen, skakades stad efter stad av regimkri-
tiska demonstrationer.

Jag fick oväntat visum till Saudiarabien, oljeriket
som befann sig mitt i stormens öga när folken i grann-
länderna reste sig mot sina förtryckare. Det är extremt
svårt att få journalistvisum till Saudiarabien och väl
där har man som journalist inte någon given rörelse-
frihet. För att få ett hederligt jobb uträttat fick jag
leka katt och råtta med säkerhetsapparaten.

Det gick ibland över förväntan. Utan att några
överrockar från informationsministeriet eller säker-
hetspolisen visste om det kunde jag och min man, fri-
lansande Per Luthander, träffa saudiska kvinnoakti-
vister, shiitiska demonstranter, sunnitiska reformister
– representanter för olika strömningar av den sau-
diska protestvågen. Saudier som tillhör betydelsefulla
sunniklaner, och som har turen att vara födda till
män, hade lättast för att träda fram med namn.
Många andra var angelägna om att ha skyddad iden-
titet. Den USA-utbildade professorn Mohamed Qah-
tani, grundare av en liten saudisk medborgarrätts-
rörelse, talade öppet om hur saudierna tröttnat på att
leva i ett land utan rättssystem och på att samma fa-
milj, Al Saud, styrt riket i 80 år.

– De har ruinerat landet, politiskt, socialt och eko-
nomiskt. De har utarmat vårt humankapital, sade den
orädde professorn, som utgick från att han kunde bli
näste man i häkte.
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Det saudiska kungahuset med dess kanske 5 000
prinsar (prinsessorna oräknade) var skakat av den
arabiska våren. Allra farligast för Huset Saud var om
en annan arabisk monarki i deras omedelbara närhet
skulle falla. Därför var den saudiska regimen så upp-
tagen av vårens uppror i det lilla grannlandet Bahrain.
Säkerhetspådraget var massivt i Saudiarabien inför
Vredens dag som regimkritiker i kungariket hade ut-
lyst till den 11 mars 2011, när vi var på plats.

Där världens största oljekällor ligger, i kungarikets
Östra provins, lever större delen av Saudiarabiens
shiamuslimer. De är araber och har nära band till den
shiitiska majoritetsbefolkningen i Bahrain.

Utländska journalister skulle i princip portförbju-
das i Östra provinsen vid denna tid. Men Per och jag
skulle på SvD:s uppdrag göra ett jobb om oljan och
ville träffa representanter för världens största oljebo-
lag, Saudi Aramco. På egen hand köpte vi tågbiljetter
till Damman och kunde snart kliva av tåget i staden,
där vi kände den salta, fuktiga luften från Persiska vi-
ken slå emot oss. Tidigt på morgonen den 11 mars
skulle jag medverka i P1 Morgon för att tala om Vre-
dens dag. Men innan jag hunnit gnugga sömnen ur
ögonen såg jag på CNN att en extremt kraftig jord-
bävning skakat Japan. Nyhetsredaktioner världen
över vände omedelbart blickarna bort från Mellan-
österns uppror. Katastrofen i Japan var av sådana
ohyggliga proportioner att den slukade all uppmärk-
samhet. Och när konfliktområden hamnar i medie-
skugga kan ljusskygga händelser inträffa.
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Jag sade till P1 Morgon att Vredens dag sannolikt
skulle förvandlas till Rädslans dag. Så blev det. De
flesta regimkritiker höll sig inne. Säkerhetsnärvaron
var massiv. Per och jag blev påminda om att vi var
oönskade i Östra provinsen.

Men vi lyckades träffa dissidenter, både namn-
givna och källor som måste skyddas. Shiamuslimer i
staden Qatif bjöd på te och kakor och berättade om
80 år av systematisk diskriminering, om nutida pro-
tester och gripanden. I närliggande al-Khobar träffade
vi karriärsugna kvinnliga studenter som fruktade att
det skulle bli ännu värre för dem efter den åldrande
kung Abdullahs död. Vi mötte ärrade feminister och
kvinnliga bilkörningsaktivister. Vi intervjuade en sau-
disk dokumentärfilmare som aldrig kunnat visa sina
filmer offentligt i sitt hemland eftersom biografer är
förbjudna i Saudiarabien.

Arg överrock

Säkerhetsnissarna, överrockarna, fick uppenbarligen
direktrapporter om att vi gav oss ut på egen hand från
hotellet. En sen eftermiddag, på väg till ett möte med
en saudisk dissident, ringde det på min mobil. Det var
överrocken som BEORDRADE oss att återvända till
hotellet. Vad han menade var i praktiken hotellarrest.
Jag frågade överrocken varifrån denna ORDER kom.
Han svarade: Polisen.

– Visst, vi ska återvända till hotellet, sade jag och
stängde av alla mobiler så att vi inte skulle bli störda
i arbetet.
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När vi återvände till hotellet sent på kvällen ringde
överrocken igen. Han var arg.

På Vredens dag den 11 mars passerade en kolonn
av polisbilar i ilfart utanför vårt hotell. Per Luthander
gick ut för att flanera mitt på dagen och hamnade ut-
anför en kvartersmoské. Han bad om lov att fotogra-
fera, men fick bestämt nej. En jovialisk indier lät ho-
nom istället ta bilder av arbetet på en frisersalong.
Plötsligt bromsade tre polisbilar in framför salongen.
De stegade in, tog Pers pass och mobil och tvingade
honom till polisstationen i al-Khobar.

– Jag sade ju åt dig att inte fotografera, skällde
överrocken som kallades till polisstationen på sin
lediga fredagseftermiddag för att hämta ut Per ur häk-
tet efter att svenska ambassaden tryckt på.

Inför vår sista kväll i landet bokade vi ett möte med
Saudiarabiens äldsta, stiftelsedrivna välgörenhetsin-
rättning, Sehat Society. Till detta möte eskorterades vi
inte bara av vår överrock och hans bror som körde en
stadsjeep, där Per och jag inte kunde öppna dörrarna
från baksätet. Bakom oss följde en tredje man i egen
bil. Han såg ut som en vanlig saudier i sin vita lång-
skjorta och rödvitrutiga huvudduk med svart ring.
Men han var polis. Trion följde oss som skuggor på
sjukhuset och överrocken fotograferade oss som van-
ligt. Varför?

– Polisen ska ha dem, sade överrocken frankt.
Han blev vår skugga ända fram till gränsstation

mellan Saudiarabien och Bahrain, som ligger på en
holme i Persiska viken. Då, äntligen, slapp den sau-
diska polisen få fler bilder av journalistparet från
Sverige.
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Vi lämnade Saudiarabiens Östra provins utan att
ha fått någon intervju på Saudi Aramco och utan att
ha fått ta bilder på oljefälten. Det stod i bjärt kontrast
till Saudi Aramcos öppna armar när jag var på plats
åtta år tidigare, i januari 2003, strax före USA:s in-
vasion av Irak. Men nu jäste det i Saudiarabien. Grin-
darna förblev stängda.

BAHRAIN

Sista dagarna vid Pärlrondellen

Vi anlände till Bahrain när ett av den arabiska vårens
många mörka kapitel höll på att skrivas. Men den
dramatik som väntade blev svår att förmedla till lä-
sarna därhemma på grund den trefaldiga katastrofen
i Japan: jordbävningen, tsunamin och kärnkrafts-
haveriet i Fukushima.

– Här är ett nödnummer som ni kan ringa ifall ni
skulle behöva, sade en vitklädd polisman vid gräns-
kontrollen till det lilla öriket.

Han klottrade ner ett telefonnummer på en pap-
perslapp och stämplade in visum för mig och Per
Luthander på tre dygn. Bakom oss hörde vi polismän
jubla framför tv:n. Det var ingen fotbollsmatch de tit-
tade på. Kan det ha varit beskedet om att de saudiska
trupperna var på väg in, insikten om att de skulle köra
samma väg som vi några timmar senare för att krossa
det uppror som pågått mot den styrande klanen Al
Khalifa sedan i februari? Lappen med nödnumret
stoppade jag som en souvenir i plånboken. Det skulle
knappast duga om vi hamnade i skottlinjen mellan de-
monstranter och säkerhetsstyrkor, det insåg jag.
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Under färden mot Manamas centrum föll mörkret.
Vår unge saudiske chaufför bromsade in vid vägkan-
ten, ringde ett samtal, lade på och meddelade kort att
problem väntade framför oss. Han väjde för en bil
som kom i rasande fart rakt emot oss – på vår sida av
motorvägen. Vi skulle få fler anledningar att prisa
denne skicklige förares sinnesnärvaro.

Mamanas centrum låg i kompakt mörker, som om
någon dragit ur kontakten till alla dessa skyskrapor.
Här hade tårgasmolnen just lagt sig efter säkerhets-
styrkornas inbrytningsförsök tidigare samma dag vid
finanskvarteren och Pärlrondellen. Gatorna var barri-
kaderade, ibland oklart från vilken sida. Men vår
chaufför kryssade över tomma parkeringsplatser, på
gångvägar mellan skyskrapor, förbi barrikader och in
i trånga gränder där ungdomar – somliga med järnrör
i händerna – betraktade vår saudiska taxibil. Vi såg
genom bilens sidorutor hur flera hade knutit näsdukar
över näsa och mun för att skydda sig mot nya tårgas-
attacker.

Vår chaufför bromsade till sist in på en beckmörk
tvärgata. Bilen omringades av ett provisoriskt med-
borgargarde, där männen bar påkar i händerna och
bindlar för ansiktet.

– Här är ert hotell, sade chauffören.
Försiktigt öppnades en port på glänt. En för-

skrämd indisk portvakt i turban undrade vilka vi var.
Vi var de sista, och kanske också de enda, gästerna
som tog in på detta hotell nära Pärlrondellen denna
kväll. Hotellet hade legat indränkt i tårgas ett par tim-
mar tidigare. Vi fick lirka med chauffören innan han
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gick med på att ta emot dricks. Vi bad en stilla bön om
att denne hjälte skulle ta sig oskadd hem.

Jag ringde en bahrainsk källa, som står regimen
nära.

– Bahrain är på väg mot inbördeskrig, trupper från
Förenade arabemiraten är på väg in, sade han och
uppmanade oss att flytta till ett hotell närmare flyg-
platsen.

Men vem vågade köra oss dit i rådande läge? Och
skulle vi i så fall missa närheten till Pärlrondellen? Vi
måste komma människorna nära. Men bristen på re-
trättvägar kunde bli problemet. På detta hotell kunde
vi fastna som i en säck ifall hårt ställdes mot hårt. Jag
mejlade hem för att kolla om min reseförsäkring
borde uppgraderas till riskområde. ”Vi betraktar inte
Bahrain som krigs- eller riskområde för närvarande”,
svarade försäkringsbolagets allvetande tjänsteman i
Stockholm.

Tårgas och skarpa skott

Nästa morgon hade vi Pärlrondellen på promenad-
avstånd. Där fick vi uppleva proteströrelsens sista fria
timmar vid torget. Vi mötte ett välorganiserat tält-
läger, en politikens Kiviks marknad. Vid Pärlmonu-
mentet, en gång byggt för att fira bildandet av de ara-
biska Gulfstaternas samarbetsråd, var palmerna för-
sedda med siffror så att demonstranterna skulle hitta
varandra igen om de blev skingrade efter nya tårgas-
chocker och skarpa skott.

Vid tältlägret fanns olika stationer: ett soppkök, ett
tält med advokathjälp, ett medietält, ett fältsjukhus
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där läkare och sköterskor arbetade frivilligt. Sjuk-
vårdspersonalen, som skulle komma att bli extra ut-
satt när upproret slogs ned, hade tagit emot flera
hundra skadade som fått i sig stora doser tårgas dagen
innan.

– Många krampade, påminnande om epileptiska
anfall. De förlorade känseln i fötterna, fick andnings-
svårigheter och hade förlamningskänslor, sade en av
de frivilliga läkarna till oss den 14 mars, samma dag
som de saudiska trupperna gick in i Bahrain.

Vi såg berg av hopsamlade tårgaspatroner, gummi-
kulor samt borttappade skor och sandaler – rester
från civila som tvingades fly i panik vid regimens tidi-
gare försök att ta över Rondellen. Sverige exporterar
vapen till Bahrain och andra Gulfstater, däribland
Saudiarabien. Vi var tacksamma över att det inte stod
Made in Sweden på ammunitionen.

Att vara utsänd under längre perioder i konflikt-
områden betyder att man inte är uppdaterad om vad
som händer på hemmaredaktionen. När jag slet för
att få intervjuer, lekte katt och råtta med säkerhets-
tjänster, när människor sköts ned i vår närhet, när vi
tog emot rapporter om hur polis och militär trängde
in på sjukhusen i Bahrain fanns inte tid att hålla sig à
jour med redaktionella förändringar därhemma. Men
utrymmet i papperstidningen hade krympt för Bah-
rain. Japan krävde sitt. Krossandet av upproret i Bah-
rain var ändå en världshändelse, så jag ställde in mig
på att få ut nyheter via webben, svd.se.

Adrenalinet strömmade genom kroppen. Per och
jag var de enda svenska journalisterna på plats just då,
vid denna dramatiska vändpunkt (Ekots Agneta Ram-
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berg skulle komma till Bahrain någon dag senare, när
vårt visum gick ut). Samma kväll som saudiskt pansar
och polisstyrkor från Förenade arabemiraten hjälpte
regimen i Bahrain att krossa upproret vid Pärlrondel-
len pågick dock en total omgörning av SvD.se. Sajten
var fryst, meddelade webbredaktören därhemma.

Det var bara att bita ihop, men det var bittert. Min
mobiltelefon fylldes av desperata sms från bahrainska
civila som vi träffat tidigare på dagen. De berättade
om hur säkerhetsstyrkor gick in på sjukhusen, grep
skadade, tog läkare som gisslan och torterade patien-
ter, medan nya demonstranter sköts ned på gatorna.
Dessa beskrivningar stämde överens med senare rap-
porter från Läkare utan gränser.

Jag tänkte på de unga flickor vi mött något dygn ti-
digare vid Pärlrondellen. Var befann de sig nu? Hade
jag gjort rätt som varit snål med att dela ut mitt visit-
kort och min mejladress, när de törstade efter kontakt
med världen? Men samtidigt är det omöjligt att svara
på alla desperata böner om hjälp, när mejladressen
sprids hos människor i ett konfliktområde.

Bahrain ligger klämt mellan två regionala stormak-
ter, Saudiarabien och Iran, och det är hemmahamn för
USA:s femte flotta. Regimens linje är att stämpla lan-
dets shiaarabiska majoritet som ett redskap för Iran
på andra sidan Persiska viken. Men sekteristisk pro-
paganda och svepande förenklingar bör man akta sig
för. ”Bahrains regering måste upphöra med att
stämpla kritiker som iranska agenter när det inte före-
ligger bevis för att fredliga människorättsaktivister
skulle ha någon annan agenda än att förbättra och
försvara alla bahrainiers universella mänskliga rättig-
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heter”, hette det i Human Rights First rapport från
Bahrain denna sommar.

– Många aktivister påminner om att detta är en
kamp mellan de maktlösa och dem som har makten.
En del säger att sunnitiska bahrainier skickar dem pri-
vata sms där de berättar att de inte stöder regimen,
sade Brian Dooley från Human Rights First till mig.

Bahrain har haft samma premiärminister, Khalifa
ibn Salman Al Khalifa, i 41 år. Han är landets rikaste
man. Landet är känt för sina Formel-1-tävlingar. Min-
dre känt är att medborgarnas gamla stränder, fiske-
vatten och uråldriga pärlfiskeområden ligger för-
störda av markspekulation eller otillgängliga för den
vanliga befolkningen.

LIBYEN

Utan mobilkontakt med omvärlden

Gränspassager kan ge fjärilar i magen. Skulle de egyp-
tiska tullarna i Alexandria hitta den satellitsändare jag
hade gömt i bagaget när jag landade en aprilnatt
2011? Skulle den beslagtas? Det var första frågan när
jag stod på Borg al Arabs flygplats i vargtimmen.

Men bagaget väckte ingen misstanke och jag tog in
på ett övergivet turisthotell vid Medelhavets strand.
Här gick det att pruta. Hotellet stod tomt sedan turis-
terna flytt Egypten efter Mubaraks fall. Jag somnade
först vid halvsextiden på morgonen med öppen bal-
kongdörr, vaggad av bruset från vågorna och med
havets sälta i näsan.

Det finns en oskriven journalistisk regel som säger
att ju flottare hotell du råkar bo på, desto kortare tid
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kan du tillbringa där. Redan efter en och en halv tim-
mes sömn skrällde väckarklockan obönhörligt. Det
var bara att tvinga sig upp. Jag och en libanesisk kol-
lega hade cirka 65 mils bilresa och ännu en gränspas-
sage framför oss innan vi kunde nå fram till Tobruk i
östra Libyen. Vi ville vara framme där före mörkrets
inbrott.

Gränsen mellan Egypten och Libyens rebellkon-
trollerade östra sida gav dock inga fjärilar i magen. De
libyska rebellerna gjorde tummen upp när de såg oss
utländska journalister och så var vi inne i landet.

Före inresan till Libyen malde huvudet av tvångs-
tankar. För att värja mig från dem föreställde jag mig
hur jag vid gränsen skulle förhöra mig om säkerhets-
läget, om Gaddafistyrkornas möjligheter att göra en
ny offensiv mot Benghazi och om libyernas syn på de
europeiska länder som deltog i den Natoledda flyg-
insatsen (inbegripet Sverige). Men det blir aldrig som
man föreställt sig. Jag hann inte ställa några frågor. I
stället vinkades vi in i en minibuss, fylld av libyer som
glatt makade på sig och bjöd oss till sin hemstad i
Cyrenaika.

Minuten senare bar det av. Strax släcktes all mobil-
kontakt med omvärlden, inklusive Egypten. Jag hann
inte ens messa min man och mina chefer därhemma
om att jag var i Libyen och att de inte behövde oroa
sig, ifall de inte hörde av mig på något dygn. Mobil-
nätet till utlandet var stendött. Sådan kontroll hade
Gaddafi ännu över östra Libyen.

Prio ett när vi framåt eftermiddagen hittat till vårt
hotell i Tobruk blev därför att rigga satelliten och
meddela dem därhemma att de inte skulle oroa sig.
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Men en satellitsändare behöver fritt söderläge. Några
rum som vette rakt åt söder fanns inte på hotellet. Jag
fick gå ut på hotellets blåsiga terrass, fullt synlig från
alla gästrum och från lobbyn. Någon testkörning
hade jag aldrig hunnit med innan jag hyrde satellitsän-
daren före avresan. Så nu blev första försöket i realtid.
Men jag lyckades få fram mitt budskap om att allt var
bra. Som telefon fungerade satelliten, men sällan för
datauppkoppling. I Tobruk kunde jag tjuva mig in på
en utländsk satellitsändare. På nästa hotell, i Beng-
hazi, fungerade internet hjälpligt medan telefonnätet
till utlandet förblev stendött under hela resan.

Under ytan

I östra Libyen sade alla att de stödde upproret mot
Gaddafi. De som inte gjorde det höll tyst. Att det
fanns Gaddafitrogna bekräftade hotellets beväpnade
vakter och det libyska övergångsrådets folk ville inte
att vi skulle röra oss utan pålitliga följeslagare.

Några timmar efter det att jag packat ihop satellit-
sändaren, uppstod ett högljutt bråk på den blåsiga ter-
rassen. Hotellpersonal kastade till sist handgripligen
ut en grupp män. Skällsorden haglade i luften. Men
om vad? Inte heller min libanesiske kollega uppfat-
tade det. Ingen i lobbyn ville avslöja vad bråket hand-
lade om. Mycket rörde sig under ytan.

Vi reste vidare mot Benghazi och blev överras-
kande väl mottagna var vi än rörde oss. Vi blev hem-
bjudna till familjer, mötte internflyktingar från Mis-
rata, träffade vanliga libyer som tog emot flyktingar i
sina hem. Vår libyske chaufför Hameda hade klistrat
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en affisch på sin bakruta, en bild av hans bror som va-
rit försvunnen sedan rebellerna förlorat slaget om Ras
Lanuf. Några månader senare, i augusti när Gaddafi
flytt från Tripoli, fick jag åter kontakt med Hameda.
Hans bror var då konstaterad död.

I april, när Hameda körde oss, rasade striderna
kring staden Ajdabiya. Vi bestämde oss för att sniffa
på fronten. Övergångsrådet sade att det var möjligt. I
detta fall var det för en gångs skull bra att det var
omöjligt att få telefonkontakt med Sverige – för då
hade kanske redaktionen därhemma sagt nej.

Vi hade inte full tank i bilen när vi lämnade
Benghazi. De bensinmackar som Hameda tänkt
stanna vid var stängda. Vi gjorde överslagsberäk-
ningar av hur långt bensinen skulle räcka. Det var för
riskabelt att resa hela vägen till Ajdabiya om vi inte
var säkra på att bränslet skulle räcka till hemvägen.
Det fanns trots allt en risk för att Gaddafitrupperna
och deras legoknektar skulle bryta sig igenom rebel-
lernas motstånd. Gaddafitruppernas taktik var i detta
skede att klä sig i civila kläder, som rebellerna, och att
sprida sig i terrängen i enkla pickupbilar.

Tankarna for genom mitt huvud: vad kunde hända
om vi hamnade i deras garn? Fanns det risk för våld-
täkt? I Benghazi hade en avhoppad libysk diplomat be-
rättat att man i Gaddafibrigadernas erövrade pansar-
vagnar hittat kondomer och Viagra: förberedelser för
massvåldtäkter. Jag skrev inte om dessa sensationella
uppgifter då. Jag hade bara en källa och varje konflikt-
område är fullt av rykten. Men samma anklagelser för-
des senare fram i Internationella brottmålsdomstolens
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häktningsframställan mot Gaddafiklanens tre huvud-
ansvariga.

Längs ökenvägen bland utbrända och bombade
stridsvagnar hittade vi äntligen en öppen mack i detta
land som flödar av olja. Men vid Ajdabiyas östra ut-
kanter blev vi hejdade av rebellstyrkorna.

– Åker ni längre kan det bli farligt för er, varnade
de och klättrade upp i träden med sina enkla kikare.

De såg ut som fågelskådare, gömda i lövverket.
Men de spanade efter Gaddafibrigader som kunde ha
spritt sig i terrängen. Vi hörde fyra dova smällar
längre österut. Det var Natoflygets bomber. Fast var
bomberna fälldes visste inte rebellerna som vid detta
skede saknade både uniformer och kommunikations-
utrustning.

Följande natt från mitt hotellfönster i Benghazi såg
jag en kolonn med tunga lastbilar köra i riktning mot
Ajdabiya. Gissningsvis med militär förstärkning till
rebellerna. Nära mitt hotell nådde en av Gaddafistyr-
kornas stridsvagnar under offensiven i mars, den som
hade kunnat leda till en massaker, om inte Natoflyget
med stöd av en FN-resolution hejdat framryckningen.

Under en vecka i Libyen mötte jag inte en enda
människa som betedde sig som en skitstövel mot mig.
Skitstövlar fanns naturligtvis. Afrikaner som miss-
tänktes för att vara legosoldater utsattes för grova
kränkningar. Men libyerna, som varit förtryckta av
regimen i årtionden, visade en djup längtan efter kon-
takter med Europa och en övertygande beslutsamhet
om att de inte kunde finna sig att leva under Gaddafis
bisarra styre längre.
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SYRIEN

Sårade vid gränsen

Till Syrien lyckas jag inte resa in denna vår. Jag kom
inte längre än till i Turkiets sydligaste provins, Hatay.
Där togs skottskadade syrier in på sjukhusens akut-
avdelningar medan tusentals syriska flyktingar stäng-
des in i läger som inga journalister hade tillträde till.
Följaktligen beslöt jag mig för att träffa sårade syrier
på sjukhusen. Jag bytte om till kläder som inte skrek
ut att jag var journalist. Jag tog ingen väska med mig
utan bara en påse med juice och frukt i handen, som
en ordinär besökare. Så lyckades jag passera nålsögat,
den polisspärr på sjukhuset där journalister skulle sål-
las bort. Fickbandspelaren och mobilen låg gömda i
fickan.

Människor som förstod vad det handlade om såg
till att jag slussades från sal till sal för att möta skott-
skadade syrier. Alla, som inte var för omtöcknade för
att tala, ville berätta sin historia. Alla gick också med
på att jag tog bilder av dem med mobilkameran, för-
utsatt att deras ansikten inte kom med på bild. Men
deras familjer fanns kvar i Syrien, så deras behov av
anonymitet var absolut.

EFTERORD

Medierna växer framåt men dör bakåt

I en vetenskapsartikel i DN skriver Karin Bojs om hur
svamparnas underjordiska nätverk lever i ständig
symbios och växelverkan med skogens träd. Svampar
växer framåt och dör bakåt, konstaterar en forskare i
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artikeln. Den bilden har många likheter med journa-
listiken, inte minst med utrikeskorrespondentens sym-
biotiska förhållande till de källor som ger oss inspira-
tion, information, intryck och till de läsare/lyssnare/
tittare som reagerar på det vi rapporterar om.

Det är en gammal sanning att en reporter aldrig är
bättre än sin senaste artikel. I en värld av ständig för-
ändring, av dagliga flodvågor av ny information går
det inte att leva på gamla lagrar. Vi dör bakåt, men
måste växa framåt, i nuet, mot framtiden. Det räcker
inte att förklara ATT något har hänt. I de sociala me-
diernas tid är de etablerade medierna sällan först med
att berätta att något har hänt.

Jag arbetar sedan länge på Svenska Dagbladet, en
tidning med starka traditioner inom utrikesjournalis-
tiken, men där vi också för en ständig kamp för att
göra det bästa av en begränsad budget i en utsatt kon-
kurrenssituation.

SvD har inte längre några fast anställda utlandsba-
serade korrespondenter. Denna organisering av arbe-
tet följer i viss mån en internationell trend. I stället har
SvD en stab av erfarna, fasta stringers runt om i värl-
den och hemmabaserade utrikesreportrar med egna
bevakningsområden. För läsarna spelar det naturligt-
vis mindre roll vilken typ av kontrakt ett så väletab-
lerat namn som Asienkorrespondenten Bertil Lintner
har med SvD. Igenkänningsfaktorn och vetskapen om
att Bertil Lintner skriver utifrån beprövad erfarenhet
och ett rikt kontaktnät är viktigast för läsaren.

Hos mig vaknade intresset för Nordafrika och
Mellanöstern när jag som 17-åring tillbringade en
sommar hos en marockansk familj i Rabat. Tio år se-
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nare arbetade jag ett år på den ockuperade Västban-
ken. Det var före den första intifadan och det var där
och då jag bestämde mig för att bli journalist. Sedan
tio år tillbaka är jag SvD:s hemmabaserade korre-
spondent för bevakningen av Mellanöstern och Tur-
kiet. Det har inneburit en flackande tillvaro mellan
bevakningsområdet och Stockholm. Det har i sin tur
lett till ett behov av replipunkter i det område jag be-
vakar. Ett år hade jag en deltidsbas i Beirut, en fast
punkt mellan resor i Mellanöstern. Under senare år
har jag haft en replipunkt i Istanbul. Att ha grannar
att fika med, en grönsakshandlare att heja på, en rör-
mokare att ringa när det är kris, en elektriker på hör-
net, kort sagt ett vardagsliv, är en del av journalisti-
kens fotarbete, något som gör att man känner sig
hemtam.

It-explosionen och det växande intresset för Mel-
lanöstern efter den arabiska våren betyder samtidigt
att efterfrågan ökar. På SvD jobbar jag för papperstid-
ningen, med separata nyhetsjobb för webben, ibland
med min egen Mellanösternblogg och stundtals på
twitter. Parallellt ökar efterfrågan på deltagande i
externa fora utanför SvD, som radio- och tv-inslag,
paneldebatter och seminarier.

Det råder ingen brist på feedback från medborgare
eller institutioner i form av kommentarer, uppmunt-
rande utrop, hatbrev eller initierade tips från läsare av
alla slag. Men det går inte alltid att leva upp till för-
väntningarna. Efter en intensiv arbetsperiod under
den arabiska våren 2011 gick jag över till en sommar
som växlade mellan semester, inhopp på redaktionen,
familjeangelägenheter och en kort virusinfektion. Det
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gjorde att jag inte kunde resa till Libyen när rebellerna
gjorde sitt historiska intåg i Tripoli i augusti. Det
gnagde i mitt reporterhjärta att inte vara på plats
(samtidigt som det gav de duktiga frilansarna Magnus
Falkehed och Ola Torkelsson möjlighet att rapportera
från Tripoli för SvD).

Men jag kände mig som en brandsoldat som inte
fick vara med om att släcka elden. När jag reste mig
upp ur feberdimmorna en Stockholmskväll samtidigt
som rebellerna gick in i Gaddafis palats i Tripoli, möt-
tes jag av uppfordrande frågor från flera bekanta:

– Varför är inte du i Libyen?

Tydliga röster som skildrar ländernas liv och lukt

Människor vill ha tydliga avsändare. Vi lystrar när vi
hör Nils Horner, Cecilia Uddén och SR:s andra väl-
bekanta röster runt om i världen. Vi vet att de ger rap-
porter fyllda av känsla, kunskap och närvaro. I en tid
när vem som helst kan googla sig fram till senaste
nytt, när vem som helst kan bli aktör i sociala medier,
ökar sannolikt behovet av identifierbara röster i rap-
porteringen. För läsarna och lyssnarna räcker det inte
med det som på engelska brukar kallas för ”compiled
by the agencies”, ett hopkok av allmänna byrå-
nyheter.

Jag tror inte heller på den neutrala utrikesjourna-
listiken, den är en myt. Utrikeskorrespondenten är ett
subjekt som ser verkligheten genom sitt eget filter av
erfarenheter, förtrogenhet med kulturella och sociala
förhållanden, språkkänsla och förmåga att ta sig
fram. Det vet också våra läsare, lyssnare, tittare. Då
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går det inte att medvetet förtiga omständigheter som
talar emot dem som reportern kanske i stundens hetta
själv hyser sympatier för.

Internt inom medieföretagen måste kampen föras
för att utrikesrapporteringen ska få resurser till mer
än bara fallskärmsjournalistik, så att det går att spegla
de långa förloppen. Kvaliteten i arbetet ökar om vi
kan känna lukten och livet av de länder vi rapporterar
om. Om jag inte har hört ljuden en vanlig morgon när
Kairo vaknar, hur ska jag då kunna beskriva den
märkliga skillnaden i revolutionens Kairo, när gry-
ningen började med nästan klar himmel, när det inte
fanns en enda uniformerad polis i megastaden och när
det knappt var några bilar på gatorna?

Antropologen Ulf Hannerz skildrar i sina studier
av utrikeskorrespondenternas villkor den interna re-
daktionella kampen mellan ”longtimers”, de som le-
ver en längre tid i ett land, och fallskärmsjournalis-
terna, de som luftlandsätts i olika krishärdar. Han tror
att utrikeskorrespondenter i globaliseringens tid kan
hjälpa medborgare med öppna sinnen att utveckla
”ett ansvarsmedvetande som sträcker sig bortom na-
tionalstaten”. Men här krävs att mediernas budget-
ansvariga gör det möjligt för de utsända att ägna sig
åt mer än fallskärmsjournalistik. Blir det möjligt för
konkurrensutsatta medier i perioder av fallande an-
nonsintäkter?

Mats Svegfors och Cilla Benkö beskriver i Sveriges-
radio.se/medieormen hur de flesta amerikanska me-
dier drar ned på sin utrikesbevakning och hur detta
krymper synfältet för de amerikanska medborgarna.
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Alltfler amerikaner blir främmande för samman-
hangen i vår gemensamma värld.

”Förmodligen är det en vittgående förändring av
vårt mediesamhälle, och därmed av samhället över-
huvudtaget, om vi inte längre får del av rapporter från
utsända, som bor och lever i andra länder men behål-
ler referensramarna från det egna samhället” skriver
Svegfors och Benkö.

”Världen växer och journalistiken krymper”, heter
det vidare i denna betraktelse. Krympande synfält är
farliga ur ett demokratiskt perspektiv. Fallskärms-
journalistik är nödvändig men kommer aldrig att
räcka för att förklara de stora förloppen eller hur
2011 – de arabiska revolutionernas och den västliga
skuldkrisens år – förändrar tillvaron för oss alla.
Medierna växer framåt men dör bakåt.
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Yasmine El Rafie

Första parkett 
– från hemmaplan

Journalisten Yasmine El Rafie utvecklade twitterflö-
dena från länderna i norra Afrika till en egen nyhets-
byrå under den arabiska våren. Hon betonar att det
gäller att tillämpa de källkritiska principerna även på
twitter och över tid lära sig vilka personer som är tro-
värdiga. Kollektivets styrka manifesteras gång på
gång i informationshanteringen och allmänheten hjäl-
per gärna journalisterna. ”De gör det när reportrarna
är ödmjuka, kompletterar med sin verktygslåda, visar
allmänheten att deras input tas till vara.” 

Ett utdrag av meddelandena i twitterflödet 2 februari
2011

nolanjazeera Now a flood of pro-mubarak supporters
heading towards square. One guy says its mubarak at-
tempt to turn this all violent so he can shut down about
13 hours ago via Twitter for iPhone Retweeted by yas-
mineelrafie and 100+ others 

Gsquare86 Chants: “we are not going anywhere, he
leaves!” about 13 hours ago via Twitter for BlackBerry®
Retweeted by yasmineelrafie and 9 others 

(…)
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fpleitgenCNN Egypt state TV calling pro Mubarak
protesters pro “stability” protesters. #egypt about 12
hours ago via TwitBird Retweeted by yasmineelrafie and
15 others 

nolanjazeera Both sides showing enormous restraint
so far. In each other’s faces but no violence where i’m
standing at least #Egypt about 12 hours ago via Twitter
for iPhone Retweeted by yasmineelrafie and 76 others 

Selnadeem @EngyG We are all scared now from the
conflict :( about 12 hours ago via web in reply to EngyG
Retweeted by yasmineelrafie 

BloggerSeif Pro mubarak man asking me for my
phone, threatening me and Lebanese here. Telling us he
will attack me #Jan25 about 12 hours ago via Twitter for
BlackBerry® Retweeted by yasmineelrafie and 36 others 

Selnadeem Pro-and anti-Mubarak supporters stand-
ing face-to-face, chanting slogans against each other :(
#Egypt #Jan25 about 12 hours ago via TweetDeck Re-
tweeted by yasmineelrafie and 1 other 

hamish6PM View on Cairo corniche right now
#Egypt #6pm http://twitpic.com/3vqw8j about 12 hours
ago via Twitpic Retweeted by yasmineelrafie and 3 oth-
ers 

nolanjazeera Still just a battle of voices no violence
that i can see. Won’t take much to set it off tho. Anti-
mubarak side even more angry with him now about 12
hours ago via Twitter for iPhone Retweeted by yasmine-
elrafie and 79 others 

NickKristof Clashes starting in Tahrir after invasion
by pro-Mubarak force. Some protesters injured lightly, 2



Första parkett – från hemmaplan | 81

camera crews assaulted. about 12 hours ago via web
Retweeted by yasmineelrafie and 88 others 

hamish6PM View from my room right now. Pro
Mubarak demo #Egypt #6pm http://twitpic.com/3vqvov
about 12 hours ago via Twitpic Retweeted by yasmineel-
rafie and 8 others 

Reuters FLASH: Al-Arabiya reports crew attacked,
scuffles between pro- and anti-government protesters in
central Cairo square about 12 hours ago via web Re-
tweeted by yasmineelrafie and 73 others 

BloggerSeif Stop saying there are no clashes media,
ppl are attacking us! North side of Tahrir!! #Jan25 about
12 hours ago via Twitter for BlackBerry® Retweeted by
yasmineelrafie and 49 others 

Zeinobia The army is betraying us about 12 hours ago
via TweetDeck Retweeted by yasmineelrafie and 83 oth-
ers 

occupiedcairo We need as many ppl on Tahrir as soon
as possible. URGENT about 12 hours ago via Tweet-
Deck Retweeted by yasmineelrafie and 68 others 

hamish6PM Pro Mubarak numbers swelling #Egypt
#6pm http://twitpic.com/3vqwco about 12 hours ago via
Twitpic Retweeted by yasmineelrafie and 5 others 

DailyNewsEgypt Clashes intensify in Tahrir square,
rock throwing and white weapons seen #jan25 about 12
hours ago via web Retweeted by yasmineelrafie and 39
others 

Zeinobia There are knives, swords in Al Tahrir square
about 12 hours ago via TweetDeck Retweeted by yas-
mineelrafie and 34 others 
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nolanjazeera 4 soldiers on roof of building overlook-
ing this face-off. Not sure what they can even do IF it
turns ugly #Egypt about 12 hours ago via Twitter for
iPhone Retweeted by yasmineelrafie and 36 others 

RT @fatmaemam the protesters will be slaughtered
inTahrir, Mubark thugs are attacking them brutally
#jan25 about 12 hours ago via HTC Peep 

RT @amira_salah A week of peace, respect & calm in
Tahrir, now pro-Mubarak protests turned it into fight
club!! Shame!! #Egypt #jan25 about 12 hours ago via
HTC Peep 

RT @fatmaemam thugs played great role in protecting
Mubarak regime, they fraud the election, and sexually
harassed the protesters in 2005 about 12 hours ago via
HTC Peep 

RT @litfreak #Mubarak’s ppl are cleverer than I gave
them credit for. Ppl sympathize w the protesters? Make
them look nuts. DON’T BUY IT. about 12 hours ago via
HTC Peep 

@axelanden Journalister och demonstranter angrips
just nu på tahrir about 12 hours ago via HTC Peep in re-
ply to axelanden 

RT @arabist Horses and camels in pro-Mubarak rally
because the ppl are tourist touts recruited from the sta-
bles near the Pyramids about 12 hours ago via HTC Peep 

RT @shadihamid This is why ppl were mistaken to see
army as savior. Army is not going to stop this. Army con-
tent w- mubarak concessions about 12 hours ago via
HTC Peep 
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RT @BloggerSeif Clashes are closer, horses being hit
by protesters #Jan25 about 12 hours ago via HTC Peep 

RT @Sandmonkey Twitter down on all mobiles. web
still works. #jan25 about 12 hours ago via HTC Peep 

RT @AisSyariif: @monaeltahawy Why did the mili-
tary disapeared? Different from last nigt in alexandria,
where a tank went in between the … about 12 hours ago
via HTC Peep 

RT @litfreak So we’re supposed to believe random ppl
who love Mubarak and happen to have camels and hor-
ses are now sauntering into about 12 hours ago via HTC
Peep 

Sandmonkey RT @abdu: It’s official and surreal: pro-
regime people riding horses and camels clash with people
in Tahrir sq. They were caught. about 12 hours ago via
HTC Peep 

RT @litfreak Mubarak thugs are riding in on CAM-
ELS AND HORSES?! What the fuck do they think this
is?! The Arabian Nights v 2.0?! #Egypt about 12 hours
ago via HTC Peep 

RT @Selnadeem And where the fuck is the army
now?!!!!! #Egypt #Jan25 about 11 hours ago via HTC
Peep 

(…)

Min lunch är slut. Kan inte RT:s mer about 11 hours ago
via HTC Peep 
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Utlandsbevakning från Sverige

Kan man bevaka utlandet från Sverige? Ja, det har ju
alltid gjorts. Kan det någonsin bli lika bra som att
vara på plats? Med erfarenhet av den arabiska våren
blir svaret även på den frågan ett ja, om än på ett an-
nat sätt.

Fram till i januari valde jag bort twitter och var
med i få Facebookgrupper eftersom jag upplevde den
lilla svenska twittosfären som en skolgård, med nör-
dar, snyggingar och tuffingar; en twitterelit som vill ha
tolkningsföreträde för vad som gäller och hur man
ska få uppföra sig. Jag följde Tunisien bara i notisform
i början. Visserligen tyckte jag att det var en nyhet i sig
att tunisierna alls vågade protestera men uppmärk-
samheten stals ett tag av kyrkbombningen i Alexan-
dria på nyårsafton.

Som tur var höll den egyptiska debattören Mona El
Tahawy koll på Tunisien och delade artiklar från eng-
elskspråkiga Facebookgrupper. Efter att ha använt
Facebooks nya tidsaxeltjänst kan jag nu se att jag lade
upp mina första två länkar om Tunisien den 28 de-
cember, den ena går till den nu mycket uppmärksam-
made bloggen A Tunisian Girl.

Jag delade länkarna vidare, som den redaktör jag
alltid varit. Både som journalist och privat har jag
tyckt att det varit roligast att sålla och dela med mig
av sådant som känns viktigt. Till min förvåning upp-
täckte jag att mina Facebookvänner bara ville ha mer,
mer, mer, särskilt de i USA och Storbritannien som
tydligen fick höra ännu mindre om Tunisien än vi i
Sverige. Det skrevs inte mycket om Tunisien men det
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skrevs lite här och var, och Facebookgruppernas eld-
själar dammsög internet på texter, bilder och youtube-
klipp och samlade dem till en plats.

När det i början av januari framgick hur situatio-
nen i Tunisien växte började jag frustrerat ligga på kol-
legor (på Facebook) om att de skulle åka till Tunisien.
Det gjorde inte deras redaktioner. När Ben Ali föll
hade SVT:s Christian Catomeris precis tagit sig till
Tunisien men kunde knappt gå ut på gatorna på grund
av oroligheter när han medverkade per telefon i P1-
morgon.

Med en av arabvärldens diktatorer petad, en yt-
terst knapphändig journalistisk rapportering i såväl
svenska som utländska medier och med mitt special-
land Egypten mer och mer i centrum var Facebook
inte tillräckligt. Twitter blev mitt dagliga digitala he-
roin när arabvärldens koloss hakade på några veckor
efter Tunisien.

Ett tusental tweets per dag att läsa

Jag började följa personer jag kände till och visste var
trovärdiga, källgranskade personerna de retweetade,
och började sedan följa dem som höll måttet. Det blev
ett tusental tweets att läsa om dagen för att sedan, pre-
cis som jag gjort på TT, välja ut de intressanta nyhe-
terna, fast här genom att bara skicka vidare ett hund-
ratal ögonvittnesskildringar till mina följare på twit-
ter med en knapptryckning; en retweet, RT.

För egen del utgjorde den tidigare erfarenheten av
att bevaka arabvärlden hela skillnaden. Jag har frilan-
sat från Kairo, kan språket och har framförallt hoppat
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in som vakthavande på TT:s utrikesdesk i flera år.
Först efteråt har jag förstått att det jag gjorde var att
skapa egna nyhetsbyråer genom att samla folks flöden
i listor, men istället för ”Reuters” och ”AP” fick de
heta saker som ”Libyen” och ”regimvänner”.

Jag hade ett inrikesjobb att sköta men nu blev jag
nerringd av kollegor, flera på arbetsplatser som ratat
mig vid rekryteringar, som ville ha telefonnummer och
kontakter när de skulle resa ner till Egypten. Mina
kontakter var (då) rätt få men många verkade tro att
jag hade tillgång till unika personer som personligen
uppdaterade mig om vad som pågick när nyhetsbyrå-
erna inte kom över den informationen. Min smala
lycka var att jag för tre år sedan borrat ner mig i de
egyptiska aktivisternas användning av sociala medier
åt Uppsala universitet. Det gav mig det försprång jag
saknade när jag försökte bevaka den gröna revolutio-
nen i Iran 2009. (Mitt paper finns bifogat i pdf-format
till följande blogginlägg http://yasmineelrafie.word-
press.com/2011/06/01/the-revolution-was-foretold/.)

Men viktigast av allt: jag jobbade i januari heltid
på en renodlad inrikesredaktion och kunde inte åka
ner till Egypten vilket skapade frustration och en stor
känsla av maktlöshet. Jag saknade tillgång till de van-
liga nyhetsflödena från AFP och Reuters och då
tvingas man skapa sin egen nyhetsbyrå. Som konstant
ligger steget före de vanliga.

Runt 200–300 twittrare håller jag nu i huvudet och
begränsar mig till det antalet. Jag lär mig deras egen-
heter. Ser i huvudet vem som just nu är ute och rör på
sig, vilka hjärtefrågorna är (Palestina/kvinnor/arbe-
tare/sekularism) och vem som kan vara tendentiös i
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vissa fall men pålitlig i andra. Jag utgår från att deras
nätverk är så stora att om en helt okänd person börjar
twittra/fotografera/bambusa för att denne är i när-
heten av något intressant, så kommer det att nå mig
ändå via deras RT.

Sociala medier kan inte göra allt

Till min förvåning gillade folk det jag gjorde, jag fick
följare, som efter ett tag dessutom började komma
med tips. När Mubarak föll var jag tvungen att lätta
lite på verksamheten. Jag hade knappt sovit, tagit in
hundratals människors koncentrerade ångest dygnet
runt och hade ett jobb jag faktiskt hade betalt för att
sköta. När Libyen drog igång visade det sig också vil-
ken skillnad det var i användningen av sociala medier.
Både Tunisien och Libyen var hårt kontrollerade dik-
taturer men den välutbildade, tekniskt kunniga me-
delklassen av unga hackers tycks ha varit rätt liten i
Libyen.

På kvällen den 15 februari följde jag några twitt-
rare, däribland @Tripolitanian och @EnoughGaddafi
när de twittrade ut om videoklipp från de första de-
monstrationerna, speglade dem från Facebook innan
regimen hann ta ner dem och lade ut dem på youtube
(http://goo.gl/KUkao och http://goo.gl/MZiXB). Att i
dag se slagord av typen ”res dig Benghazi, dagen du
väntat på är här” framkallar rysningar när man vet till
vilket pris libyerna sedan vann sin frihet. (http://
goo.gl/JTuf3)

Samtidigt flödade rapporterna in från Bahrain med
bilder, tweets, Facebook. Men där hjälpte det inte.
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Libyen och jordskalvets Japan var större i nyhetsvär-
deringen – ett bevis på att sociala medier inte kan göra
allt. I takt med att den arabiska våren utvecklade sig
dök också en beprövad kanal upp som viktig i både
Jemen och Libyen: Radio. Tekniskt finurlige Muham-
med Nabbous fixade satellituppkoppling och började
sända radio över livestream.com hemifrån Benghazi,
där han stod för mycket sällsynta rapporter från det i
övrigt slutna Libyen. Samma dag som utländska
bombplan kom till undsättning dödades han medan
han dokumenterade att Gadhaffis uppgifter om eld-
upphör inte stämde.

Att rapportera genom sociala medier var förhållan-
devis lätt för aktivister i Tunisien och Egypten, som
varit vana vid att leka katt och råtta-lek med regimen
i åratal. När regimerna under våren drog lärdom och
började skjuta skarpt mot demonstranter, lärde sig
även aktivister att hitta nya vägar för att få ut budska-
pen, på bred front med Syrien, och dessförinnan i
Libyen. TT:s utrikesreporter Carl Fridh Kleberg som
följt Libyen nära berättar för mig hur medieaktivister
i särskilt medieskuggornas Nafusa och Misrata sam-
lade material under en logotype som de sedan mark-
nadsförde på twitter och via bland annat sidan http://
libyatadreft.com.

Precis som med Iran är inflödet av handkamera-
klipp stort från Syrien, som följt på de andra län-
derna. För tv kan detta vara den avgörande skillnaden
mellan om nyheten uppmärksammas i ett inslag eller
i ett telegram. Resurserna är små för att sitta i flödet
och hitta nya klipp och en redaktion kan inte garan-
tera ett klipps äkthet. Nästa motdrag för Syrienakti-
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vister blev då att samla material under en banderoll.
Shaam News Network, SNN, har en Facebooksida,
ett twitterkonto, en mail och framförallt en flashig
logotyp i övre hörnet av sitt bildmaterial.

I en mejlväxling intygar personerna bakom sidan
att de ger lite mer information till ängsliga redaktio-
ner som samtidigt har ett sug efter bilder från Syrien
dit få journalister släpps in. Nu sänder nyhetsbyråer
och samarbetsorgan som EBU (European Broad-
casting Union) ut youtubeklipp som slussats genom
SNN:s maskineri och försetts med en SNN-logga så
att publiken ska veta vem som går i god för materialet.
Jag insåg SNN:s betydelse fullt ut först när jag såg en
syrisk demonstrationsbild från bildbyrån Scanpix
som föreställde en banderoll på en höghusfasad med
texten ”Thank you al-Jazeera, Thank you S.N.N”.

Källkritikens betydelse

När jag försökte bevaka den gröna rörelsen i Iran
2009 hade jag svårt att förstå något alls, eller veta
vem jag skulle följa. Twitter avfärdas ibland för att
innehålla en massa rykten men det blir lite som att
slänga ut barnet med badvattnet. Ingen skulle gå till
Sergels torg, prata med vem som helst, och sedan ta
det som sägs för sant. Man måste helt enkelt veta var
man ska leta bland rykten, fakta, skvaller, spekulatio-
ner och konversationer. Och i skarpt läge skiljer sig
Egyptens twitter oftast från Sveriges. Som en orga-
nism – eller en Flashbacktråd – börjar kollektivet ut-
reda vad som händer med den information var och en
kan bidra med. Ett exempel är när Googlechefen Wael
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Ghonim ska släppas. Twitterkollektivet sprider blixt-
snabbt information från en tjej som tror sig ha sett
honom på Tahrirtorget men genomskådar sedan lika
snabbt att hon inte har koll.

Har journalisterna blivit bekväma, vant sig vid att
referera och luta sig tillbaka mot varumärken, organi-
sationer och elitkällor (som SNN förstått)? Det är
klart, sticker man själv ut hakan i stället för att ”skylla
på” en nyhetsbyrå tar man ju en risk, precis som man
gör med ett gräv, en egen nyhet, framför en släppt
myndighetsrapport. Men källkritik är ju stommen i
vårt yrke! Källkritik, intervjuteknik och berättartek-
nik är några av de få verktygen i verktygslådan som
kan göra att vi behåller ett existensberättigande när
var och varannan kan publicera sig! Att källgranska
på twitter skiljer sig inte från källgranskning i telefon.
Eller från personkartläggning. Tyvärr var de källkri-
tiska metoderna nedskurna till några enstaka föreläs-
ningar när jag gick på JMK 2003–2006, men JMK-
forskaren Torsten Thuréns principer kan mycket en-
kelt överföras till twitter.

1) Vem är personen? 
Den sympatiske, politiskt engagerade (och tvål-
fagre) skådespelaren @kalnaga har många följare
men är inte en proffsaktivist som är tränad i att
bara uppge förstahandsuppgifter. Kontrollera om
personen har många följare. Om det är någon som
andra ofta retweetar. Om personen twittrat länge.
En falsk Carl Bildt saknar ett verifierat konto, har
inte hundratusentals följare och är inte listad i mas-
sor av listor. Är det en fuskare kommer minst ett
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par av listorna garanterat att heta ”falska twitter-
imitatörer”. Här visas styrkan i kollektivet. Finns
personen i hundratals listor som heter ”pålitliga
aktivister” är det också ett tecken på något. Nam-
net är en bonus men egentligen ointressant, det är
personens tidigare handlingar som avgör om-
dömet.

Namn och bild, länk till en blogg, intervjuer i
andra medier skadar inte, men är inte det av-
görande. Den fejkande bloggaren A Gay Girl In
Damascus hade allt – en uppsjö Facebookvänner,
flickvän, blogg, intervjuer i medier. Vilket för vi-
dare till en annan fin gammal princip:

2) Bekräftas personens utsagor av ytterligare 
en oberoende källa? 
Här gäller det ju att ta reda på att flera personer
inte grundar sig på samma ursprungskälla. Finns
mobilbilder? Verkar personerna stå i olika hörn av
torget? Är de på plats? Berättar de saker som det är
ologiskt att de skulle kunna känna till därifrån där
de befinner sig? Se även punkt 4.

3) Är källan tendentiös? 
Flera egyptiska aktivister brinner för exempelvis
arbetarnas eller palestiniernas sak. Det betyder inte
att deras ögonvittnesskildringar är falska, men att
man måste komplettera med andra källor för att få
en balanserad översiktsbild av hur stor/viktig hän-
delsen/demonstrationen egentligen är. Ett exempel
är den första demonstrationen mot Israels ambas-
sad i Kairo som fick mycket större uppmärksamhet
än den koptiska några dagar innan. Kopterna har
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färre proffstwittrare på i synnerhet engelska och är
nya på aktivistbanan utanför kyrkans paraply. Det
som vänder bilden vid den koptiska demonstratio-
nen senare (i oktober) är antagligen att etablerade
proffsaktivister deltar. I timmar uppger traditio-
nella nyhetssajter att det är soldater som dödats –
medan klippen som sprids på internet visar pansar-
fordon som kör över civila.

4) Handlar det om uppgifter som personen bevittnat 
eller som denne/denna återger i andrahand? 
Det här är svårt, men om man lär sig vilka proffs-
aktivisterna i till exempel Egypten är så vet man att
de börjar sina rapporter med ”jag har nu anlänt till
Maspiro” och avslutar med ”jag lämnar nu Mas-
piro”. Och vet man inte så är det bara att åter-
vända till punkt två.

5) Är det här uppgifter som talar mot personens 
agenda men som den återger ändå? 
Jämför med punkt 3. Här är det plötsligt guld värt
om personen har en tydlig agenda. Återger denne
ändå ”komprometterande” uppgifter styrker det
sanningshalten generellt.

6) Är det en avlönad, rutinerad journalist som jobbar 
för ett mediehus som har ett renommé att riskera? 
Detta gäller egentligen också för en välrespekterad
bloggare, med den skillnaden att journalisten ris-
kerar sin lön. Den twittrare som har CNN eller
BBC i sitt twitternamn tänker sig nog lite extra för.
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Källkritik måste också kombineras med sakkunska-
per. Återigen: Sergels torg. Om en person bara ställer
sig på Sergels torg och citerar alla rakt av kommer inte
texten att säga så mycket. Jag förstår språket, kan
Kairos geografi så att jag vet vilken bro som ligger var,
har suttit utrikesdesk så att jag vet vad det innebär när
fångar ”plötsligt” råkar rymma eller när sjukhus ef-
terlyser blodtransfusioner. Det är därför jag värjer mig
mot uttrycket sociala medier-expert. Jag är journalist,
kort och gott, med min egen verktygslåda. En verk-
tygslåda som tyvärr inte lärs ut på journalistutbild-
ningarna och som ofta inte värdesätts hos unga vika-
rier.

”Gammelmedia”

Jag rankar ogärna vilket sätt som är det bästa att be-
vaka utriket på. Journalisten på fältet kan utnyttja be-
rättarteknikens möjligheter, reportern ser blodet, svet-
ten och tårarna, darrar på rösten och kan framförallt
leta upp tiggaren, bonden, fotbollsfirman, hemma-
frun som tillhör den majoritet som inte ens vet vad
Facebook är. Självklart är personerna i sociala medier
inte representativa för hela världens befolkning, inte
ens i Sverige ska de vara ett helt representativt tvär-
snitt. För en tv-reporter är det också en mardröm att
försöka engagera folk när det tittarna ser i rutan är
handkamerabilder som gör dem åksjuka. Å andra si-
dan kommer rapporterna även när redaktionen säger
åt sin reporter att det är för riskfyllt att lämna hotell-
rummet.
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Sociala medier ger också tillgång till kollektivet på
ett helt annat sätt än den enskilde reporterns inter-
vjuer. Mitt trumfkort när jag slängdes in i otaliga tv-
soffor under den arabiska våren var att jag hade örat
mot marken. I stället för att säga ”ingen vet vad som
händer och vem som styr” hade jag tillgång till orga-
nisatörernas krav och handlingar genom deras rap-
porter i realtid.

Alternativ journalistik som bloggrapportering i
Egypten, radio i Libyen eller film i Syrien uppstår när
de vanliga journalisterna inte gör sitt jobb – vilket kan
bero på att de inte kan, vill, orkar eller vågar. I
Mexiko berättar man om våld via en hashtagg på
twitter för att journalister inte vågar rapportera. Och
man måste göra det anonymt. I september mördades
enligt frilansen Erik de la Reguera just en person som
i Mexiko samordnade sådan våldsrapportering på nä-
tet.

Svenska tweeps kan kalla sig veteraner om de re-
gistrerat ett konto 2008. Arabvärldens veteraner hop-
pade på runt årsskiftet 2006/2007. Det som dessa år
lett till är en insikt om att den största credden kommer
till den neutralaste rapportören: Överdriv inte. Be-
rätta bara vad du ser så detaljerat du kan, i påståen-
deform, verifiera med kamera till Bambuser/Flickr/
Twitpic/Yfrog om du kan, och med tanke på hur illa
det är ställt i landet så kommer det att vara effektivt
nog ändå. (Bilderna sprids även om polisen tar din ka-
mera!)
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Skärningspunkten reporter – allmänhet

Allmänheten är en enorm resurs i dessa nedskärnings-
tider, och om vi journalister visar att det vi gör är me-
ningsfullt, så hjälper människor gärna oss. Det är till
och med en överlevnadsfråga! Men precis som  bland
andra Anders Mildner påpekat i diskussionen om
journalistrollen måste vi ner från elfenbenstornet och
det fort, innan allmänheten ger upp hoppet om bran-
schen och skapar sina egna ekokammare. Redan nu är
trenden att det blir enstaka journalister allmänheten
litar på, inte mediehusets varumärke. Vi måste credda
den som kommer med nyheten, tacka när vi blir kor-
rigerade, istället för att slå ifrån oss. Dessutom måste
vi vara transparenta, visa att vi har något att bidra
med och dela med oss av vår journalistik och informa-
tion för att få något tillbaka.

Ett mycket enkelt exempel: När Tomas Riad, vars
pappa är från Egypten och mamma professor emerita
i arabiska, i slutet av september väljs in i Svenska Aka-
demien skickar jag följande tweet:

BREAKING: Half #Egypt’ian Swede, dr Tomas Riyad,
elected into Swedish academy that picks the #Nobel
prize for literature! Historic.

Elva personer sprider den vidare. En svensk-egyptisk
tjej, på väg för att demonstrera på Tahrirtorget över-
sätter den till arabiska och svarar mig på svenska hur
glad hon är. Hennes analys direkt från Tahrirtorget
kring behovet av minoritetsförebilder i Svenska Aka-
demien blir grym radio i Sveriges Radios nya nyhets-
kanal Alltid Nyheter bara någon timme senare. Som
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en bonus får jag också kontakt med en bloggare som
driver en litteraturblogg om arabisk litteratur, inför
spekulationerna kring litteraturpriset.

Samma sak med Utøya. Jag sitter egentligen och
jobbar då, men skickar ut tweets med nyheter jag
snubblar över från byråerna. Vad vinner man på det,
ska man inte hålla på det till sändningen? Jo kanske,
men ger man så får man. Snart börjar twittrare skicka
bilder och länkar till mig, som jag själv inte hittat. Föl-
jande tweet som jag skickar sprids 29 gånger, av flera
i arabvärlden:

Many speculations about al-qaeda in regards of #utoya
and #oslobomb. Are islamists commonly blond and at-
tack socialists?

För några år sedan var SvDs frilans Ûlkü Holago på
väg för att bevaka den årliga Salemmarschen och blev
fast på ett pendeltåg strax före Salem. Därifrån kunde
hon berätta att det polisen gjorde på plats inte stämde
med vad de sade till medierna på telefon. Med twitter
ökar chansen radikalt för att hitta en ”reporter” på
varje pendeltåg. Tekniken är fortfarande ny. Vänta
tills det inte bara handlar om text och bild, utan fler
lär sig att sända live med sin mobil…

Kanske är det i skärningspunkten mellan reportrar
och allmänhet som framtidens journalistik ligger.
Journalister som NPR:s @acarvin, al Jazeeras
@Dima_Khatib och SKY:s @fieldproducer kommuni-
cerar, hittar källor, samarbetar med en stor mängd
människor som alla drar sitt strå till stacken, hjälper
till där de kan, översätter till/från arabiska. De gör det
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när reportrarna är ödmjuka, kompletterar med sin
verktygslåda, visar allmänheten att deras input tas till
vara. De visar att det görs med journalistens verktyg
och kompetens och leder till en bättre rapportering,
att ”föra ut sanningen och granska makten”. Medan
reportrarna på fältet får den senaste informationen,
tips om var bra intervjuobjekt finns och därmed kan
göra den bästa rapporteringen.

torbjorn
Infogad text
Framtidens journalistik tillhör inte det mediehus som satsar antingen på sociala medier eller på klassisk korrejournalistik - utan det mediehus som förstår vikten av båda två.
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Niklas Ekdal

Experternas – 
och mediernas – 
uppgång och fall

Pr-politiken, där experternas råd till politiken för-
packas av pr-byråer, reser frågor om makten över dag-
ordningen, om pengars betydelse för opinionsbild-
ningen och om det utrotningshotade allmänintresset,
skriver Niklas Ekdal. ”Medierna själva kommer
knappast att initiera den debatten, eftersom maktför-
skjutningen från journalistik till pr inte är särskilt
smickrande för dem.” Trots detta kommer Niklas Ek-
dal troligen att se tillbaka på den innevarande perio-
den med viss saknad.1 

Enligt upplysningsfilosofen Montesquieu fanns det tre
modeller för politisk styrning: despoti baserad på
rädsla, monarki baserad på heder och republik base-
rad på dygd. Kategoriseringen är lika användbar idag
som på 1700-talet, och kan hjälpa oss att sortera
historien på ett annat sätt än det invanda vänster-
högerperspektivet.

1) Texten är en utvidgad version av Alla ska med – till pr-byrån, av Niklas
Ekdal, publicerad i tidskriften Axess nr 3, 2011.
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Heder och dygd är fortfarande positivt laddade be-
grepp, även om de uppfattas som aningen mossiga i
individualismens tidevarv. Demokratin utgår reflex-
mässigt från en balans mellan dessa två värden. En-
bart det republikanska idealet taget till sin spets leder
nämligen till skräckvälde av den typ som bolsjevi-
kerna införde i Sovjetunionen; hundra procent poli-
tisk dygd och noll procent heder.

Om Montesquieu hade levat hundra år längre än
till 1755 skulle han kanske ha gjort ett fjärde tillägg
till sina tre modeller för styrning: parlamentarism
baserad på kompromisser. Den demokratiska lagstift-
ningsprocessen är till sin natur en evig jämkning mel-
lan olika intressen, under fri debatt, ständig gransk-
ning och med respekt för de nerröstade minoriteterna.

Det enda orubbliga i denna modell är tvivlet, dis-
kussionen och respekten för människovärdet. Allt an-
nat kommer förr eller senare upp på bordet. Allt an-
nat är förhandlingsbart, under anpassningen till nya
insikter och förutsättningar.

Nätverkssamhället

Möjligen kan vi nu lägga en femte epok till Monte-
squieus politiska modeller: det digitala nätverkssam-
hället. Här kan var och en i bästa fall göra sin röst
hörd tillsammans med andra i skiftande konstellatio-
ner – eller i värsta fall snöa in på en lika galen världs-
bild som den norske massmördaren Anders Breivik,
som ironiskt nog använde den virtuella världen för
precis samma självsmekningar som sin religiösa och
ideologiska motpol al-Qaida.
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Om de fyra förstnämnda modellerna i Montesqui-
eus anda baserats på rädsla, dygd, heder respektive
kompromisser – vad är då utmärkande för nätverks-
samhället?

Det ligger nära till hands att svara: drifter. Nu
kommer jaget först och samhället, gemenskapen i an-
dra hand. Innehållet på internet är i stor utsträckning
en spegel av detta: porr, konsumtion, snabba klipp,
självcentrerade bloggar, twitter och facebook där man
berättar om sina senaste bedrifter.

Driften till bekräftelse är kanske en av människans
djupaste. På nätet kan du alltid hitta likasinnade, hur
långt ifrån verkligheten och anständigheten du än av-
lägsnat dig. Med tiden har denna logik också letat sig
in i etablerade medier, via kommentarsfunktioner på
nätsajterna och den mindre nogräknade skvallerjour-
nalistiken.

Kollapsen för brittiska News of the World är väl
snarast undantaget som bekräftar regeln om att drif-
terna tagit över rädslans, dygdens och hederns plats i
den nätbaserade västerländska offentligheten.

Modernitetens Sverige

Men: låt oss nu börja i en annan ände, och titta på fal-
let Sverige.

Det går lysande för vårt land, statistiskt sett. BNP
är tre gånger högre än när jag föddes, tjugo gånger
högre än när min mormor föddes. Den finanskris som
blev en nära-döden-upplevelse för så många industri-
länder ter sig i vårt land som föga mer än ett hack i
kurvorna.
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Svenska företag gör rekordvinster och har gott
rykte utomlands, inte minst som livsstilsmarkörer, till
exempel Volvo, IKEA och Hennes & Mauritz. Vår
offentliga välfärd är i världsklass och finanserna i
balans. Folkhälsan personifieras av Gunde Svan och
boendet av Anna Anka. Den yttre miljön har nått ett
postindustriellt stadium där vi oroar oss för dubb-
däckspartiklar och bygger vägtunnlar åt sällsynta gro-
dor.

Trots att Sverige endast räknar nio miljoner geo-
grafiskt utspridda invånare har vi massmedier som
håller hög internationell klass. Dagstidningarna och
deras trogna läsare lever ännu, samtidigt som använ-
dandet av ny medieteknik som internet och mobiler är
bland de högsta i världen. Pr- och reklambranschen
ligger också i framkant, med ironiska tilltal som speg-
lar en avancerad informationskultur.

Visst återstår en del problem att lösa, främst kan-
ske arbetslösheten och den psykiska ohälsan bland
unga, men de flesta nationer skulle bränna sina flag-
gor för att ha Sveriges bekymmer. Vi lever inte bara i
den skinande staden på höjden, i global jämförelse,
utan också i en experimentverkstad. På många om-
råden ligger Sverige först i spåret, pådrivet av den fa-
natiska attityd som för tre hundra år sedan gjorde
svenskarna till jordens mest militariserade och funda-
mentalistiska folk, men nu har gjort oss till det mest
sekulariserade, feminiserade och uppkopplade.

Anledningen till att Sverige har kunnat ge sig hän
åt moderniteten är den rationella styrningen, en
lyckad växelverkan mellan elit och massa, expertis
och folkvälde. Frågan inför framtiden är om denna
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balans kommer att bestå eller om vi just nu lever i den
gamla goda tiden, när beslutsfattande och informa-
tionsflöde fortfarande präglades av professionalism.

I brist på ideologi och partimedlemmar har politi-
ken blivit en fråga för pr-byråerna. Att hitta invänd-
ningar mot denna utveckling är inte svårt, men tänk
om vi befinner oss i den bästa av världar?

Pr-politiken kan beskrivas som ett sammelsurium
av särintressen, stickspår, dolda agendor och blän-
dande marknadsföring av yta på djupets och ödesfrå-
gornas bekostnad. Men den kan också beskrivas som
en aspekt av experternas diskreta dominans i samhäl-
let.

Om politik på Olof Palmes tid var ”att vilja”, är
politiken trettio år senare att förpacka. Det som för-
packas och säljs är inte bara strömlinjeformade admi-
nistratörer av makten, typ Fredrik Reinfeldt, utan
också experternas rekommendationer om upplyst
styrning, ytterst i medborgarnas intresse.

Det är fortfarande demokrati, men en ny sorts de-
mokrati. Problemet uppstår när väljarna inte är med-
vetna om hur slipstenarna dras och därför riskerar att
föras bakom ljuset – eller tror att de har förts bakom
ljuset då tiderna blir sämre, och börjar leta efter
syndabockar.

Här finns en rad frågor som måste upp på bordet,
om makten över dagordningen, om pengars betydelse
för opinionsbildningen, om det utrotningshotade all-
mänintresset. Medierna själva kommer knappast att
initiera den debatten, eftersom maktförskjutningen
från journalistik till pr inte är särskilt smickrande för
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dem. Alltså föredrar alla tills vidare att låtsas som om
ingenting har hänt.

Staten – inte släkten

Det unika med Sverige är kombinationen av indivi-
dualism och kollektivism. Genom att alliera sig med
staten har individen befriat sig från sociala band. Det
har resulterat i världens högsta skatter – men också
världens största svängrum på det personliga planet.

I mätningar av värderingar hamnar Sverige längst
upp i matrisens hörn. Det är vi som är konstiga och de
andra som är normala, för att travestera Joakim Thå-
ström. Maximalt självförverkligande, minimalt med
familjeband och religiöst färgade ideal, tack vare att
staten har tagit över släktens, klanens traditionella
roll.

Två politiker har betytt mer än andra på vägen till
detta exotiska samhälle: socialdemokraterna Per
Albin Hansson och Olof Palme. Den förstnämnde
lånade idén om folkhemmet från de konservativa på
1920-talet, närmare bestämt från högermannen
Rudolf Kjellén. Den sistnämnde fullbordade bygget
genom radikala reformer och skattehöjningar på
1970-talet.

Det kan tyckas paradoxalt att den ene av de två
kom från den renaste arbetarklass och den andre från
översta överklass. De sociala avstånden i Sverige var
inte längre än att alla kunde samlas kring samma väl-
färdstanke, en närmast utopisk fusion av Otto von
Bismarcks patriarkala omsorg och Karl Marx klass-
lösa samhälle. Genom det amerikanska inflytandet
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under efterkrigstiden försågs denna germanska an-
rättning med ett lager hamburgerdressing, men grund-
receptet förblev detsamma.

Vi lever i skarven mellan bondesamhällets normer
och reklamkulturen från ”Mad Men”. Ena foten i
gödselstacken, den andra på Madison Avenue.

Det är ingen slump att Per Albin Hansson till-
bringar ett formativt ungdomsår i England 1915 och
Olof Palme ett formativt ungdomsår i USA 1948. De
blivande ikonerna hamnar på så sätt steget före i en
nation som dittills beundrat det tyska. Den social-
demokratiska hegemonin under 1900-talet får en an-
glosaxisk, individualistisk dimension som bidrar till
känslan av modernitet. Läs kärleksförklaringen till
barndomens bilism i Göran Perssons memoarer, eller
Håkan Juholts USA-hyllning i installationstalet som
partiledare, så förstår du.

Trots att välfärdsstaten består befinner sig nu Per
Albins, Palmes, Perssons och Juholts parti (liksom
USA och Storbritannien) i beråd. Endast tjugotvå pro-
cent av svenska väljare med ett jobb röstade på Social-
demokraterna 2010. Efter affären kring Håkan Ju-
holts ersättningar hösten 2011 rasade partiets väljar-
stöd i Sifo till historiska 26,9 procent. Bara 17 procent
av väljarna beskrev partiledaren som en tillgång
medan 61 procent mest tyckte att han var en belast-
ning.

Krisen för det tidigare så framgångsrika maktpar-
tiet är också en folkrörelsekris. Det som nyss var orga-
nisationens styrka – hundra tusen medlemmar, korpo-
rativa strukturer och en stolt tradition – framstår mest
som en black om foten. Det konkurrerande Moderata
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samlingspartiet liknar en reptilsnabb pr-byrå i jäm-
förelse.

Socialdemokratin hamnar i koma just när välfärds-
staten omfamnas av samtliga riksdagspartier. Precis
som liberalerna segrade ihjäl sig när alla bejakade fri-
heten har Socialdemokraterna segrat ihjäl sig när alla
bejakar vård, skola och omsorg.

En annan förklaring till 2000-talets jordskred i
svensk politik – det största sedan arbetarrörelsen bör-
jade abonnera på statsmakten 1932 – är förstås de so-
ciologiska förändringarna. Sedan 1980 har inkomst-
klyftorna ökat, mera som en följd av kunskapsekono-
min än som en följd av medveten politik. Begrepp som
”arbetare”, ”tjänstemän”, ”företagare” och ”kapita-
lister” har förlorat sin mening.

I dag är löntagarna aktiespekulanter, många före-
tagare låginkomsttagare och de arbetsbefriade den
verkliga underklassen. Chefer med självbevarelsedrift
har blivit f-skattande konsulter medan den forna, pro-
fessionella överklassen i form av läkare och rektorer
är grundligt proletariserad.

Fokusgrupper i fokus

Av alla förklaringar till skiftet mellan S och M är
politikens pr-ifiering den viktigaste. Bara den som
låter idealen underordnas fokusgrupperna, bara den
som strömlinjeformar budskapet, är numera valbar
och regeringsduglig.

Efter valnederlaget 2002 kunde en liten krets
moderater med Fredrik Reinfeldt i spetsen vända den
politiska kursen 180 grader. Bort från skattesänk-
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ningar för ”de rika”, till fokus på breda lager av an-
ställda välfärdskonsumenter. I flera år opponerade se-
dan de nya moderaterna mera mot de gamla modera-
terna än mot huvudmotståndaren till vänster. Det
fungerade över förväntan.

Så kan ett folkrörelseparti inte göra. Där ska det
lyssnas till gräsrötterna, hållas rådslag och medlems-
omröstningar så att folk känner igen partiet. Göran
Persson kunde under några års kraftfullt minoritets-
regerande på övertid trotsa pr-logikens tyngdlag. Med
den mjukare Mona Sahlin gick det inte.

Tröga folkrörelser göre sig icke längre besvär, men
inte heller kohandlande intressepartier eller över-
spända idépartier. Politik handlar nu om marknadsfö-
ring och försäljning. Endast en liten krets i ledningen
för Moderaterna har tagit de fulla konsekvenserna av
denna insikt. Därför har de goda förutsättningar att
behärska Rosenbad till 2018, minst.

Sådana strukturella samhällsförändringar skyms
alltid av de personligheter som dominerar massmedi-
erna. Detta är vad som hände, i verkligheten, medan
vi såg den nördige Carl Bildt, pilsnerfilmskaraktären
Göran Persson, de sexiga men småtråkiga makarna
Reinfeldt, den rökande Mona Sahlin och den fryntlige
Håkan Juholt på tv.

Med vilket av dessa varumärken identifierar sig
2000-talets medelsvensson?

Svaret kan avläsas i tydliga kurvor från SCB, Sifo
och Synovate. I någon mån handlar det om politik och
ideologi, men framför allt handlar det om effekterna
av mer eller mindre skicklig marknadsföring.
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Den fjärde fasen

Om man vill använda ett något annat perspektiv än
Montesquieus kan man säga att västerländska sam-
hällen har genomgått tre faser och är på väg in i en
fjärde. Från elitstyre till folkstyre till expertstyre till
nätverksstyre.

Under elitstyret räckte det med bröd, skådespel och
inhyrda knektar för att hålla massan i schack. Folk-
styret slår igenom med de amerikanska och franska
revolutionerna. Propaganda börjar få avgörande be-
tydelse, vilket Napoleon Bonaparte tidigt begriper.
Därmed blir massmedier en maktfaktor.

De svenska Socialdemokraternas storhetstid är
också det folkliga majoritetsstyrets storhetstid – och
journalisternas. Kulmen passeras 1968, när slusspor-
tarna öppnas till universiteten, och automatiska tele-
fonsvarare på dagstidningar, radio och television
säger ”du är anställd” till en hel generation klassrese-
närer.

Andrakammarvalet 1968 blir mycket riktigt en tri-
umf för Socialdemokraterna. I sitt sista riksdagsval
leder Tage Erlander partiet till egen majoritet med
50,12 procent av rösterna.

På djupet handlar alltså det symbolladdade årtalet
1968 om något annat än den gängse historieskriv-
ningens elitistiska, utopiska och antiamerikanska stu-
dentrevolt. Ett marginalfenomen blir till huvudsak i
den mediala berättelsen, eftersom studentrevoltörerna
fick så inflytelserika roller på svenska redaktioner och
universitet.
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Egentligen var -68 folkmaktens kulmen. Det fram-
går av socialdemokratins hegemoni, det framgår av
utbildningsexplosionen och klassresandet, det fram-
går av en folklig skepsis mot långhåriga ynglingar ur
övre medelklass som skanderade slagord mot USA –
just när svenska folket hade börjat leva den amerikan-
ska drömmen.

Professionell politik

De senaste decenniernas samhällsutveckling kan be-
skrivas som övergången från folkstyre till expertstyre.
Ytligt sett har vi upplevt en demokratisering, med en
explosion av triviala val- och uttrycksmöjligheter,
men på djupet har eliten återtagit kontrollen.

Oberoende riksbank, oberoende riksrevision, ett
pensionssystem med spärrar mot politisk klåfingrig-
het och restriktioner på de offentliga utgifterna är
konkreta symboler för systemskiftet. Vågen av block-
överskridande reformer under 1990-talet hade ytterst
detta syfte: att rädda Sverige från majoritetsväldets
avarter.

Styrningen av finansdepartementet under modera-
ten Anders Borg är ett typexempel. Finanspolitiken
har blivit alltmer teknisk och allt mindre ideologisk.
Jens Henriksson, vd för Nasdaq OMX och med tolv
år på finansdepartementet bakom sig, uttrycker saken
så här i Veckans Affärer (10/5 2011):

Under 1970- och 80-talet hade vi runt 2 procents till-
växt. Sedan kom 90-talskrisen som jag var med och
redde ut. Efter det höjdes den långsiktiga tillväxtpoten-
tialen till 2,5 procent och nu är den till och med ännu
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högre. Jag tror helt enkelt att det beror på att de styrande
har blivit duktigare på makro.

Ett av många konkreta uttryck för detta skifte från
politiker och ideologer till teknokrater och experter
var sparkandet av kristdemokraten Mats Odell från
posten som finansmarknadsminister efter valet 2010.
En yrkespolitiker med begränsad kunskap om de
komplicerade finansmarknaderna ersattes av en chef
för sjunde AP-fonden, Peter Norman, tidigare vd för
Alfred Berg Asset Management och direktör vid Riks-
banken.

I en tid när vi har debatterat politikerförakt har po-
litiken i själva verket blivit mer och mer professionell.
De flesta av Lindbeckkommissionens 113 punkter
från 1993 har genomförts. Detta var tankar från pro-
fessorer, inte från Ring P 1. Sverige fungerar bättre,
tack vare att vi hade en generation ansvarsfulla tekno-
krater som omsatte experternas förslag i lagstiftning.
Politiker som Kjell-Olof Feldt, Ingvar Carlsson, Ingela
Thalén, Göran Persson, Olof Johansson, Bengt Wes-
terberg, Anne Wibble och Bo Könberg har inte fått
den uppskattning de förtjänar för den svenska renäs-
sansen efter nittiotalskrisen.

Restaurationen pågår fortfarande, även om tempot
i förnyelsen har dämpats. En parallell och besläktad
process är glidningen från journalistik till pr.

Illusioner om journalistikens roll

Under en period när etablerade massmedier har käm-
pat med lönsamhetsproblem, nedskärningar och svik-
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tande självförtroende har heltäckningsmattorna hos
pr-byråerna i Stockholms city blivit tjockare för varje
år. I denna bransch var finanskrisen inte ens en krus-
ning på ytan; tvärtom letade man med ljus och lykta
efter nya pr-konsulter även 2008–2009.

Begåvade åttiotalister söker sig med samma själv-
klarhet till JKL, Kreab, Prime, Gullers och Diplomat
som fyrtiotalisterna en gång sökte sig till DN, TT och
SR. Mycket av det informationsförädlande och me-
ningsskapande arbete som förr gjordes på redaktioner
görs nu i pr-branschen, ofta av samma personer som
förut.

Mönstret är självförstärkande. Avfolkade redak-
tioner har inte tid med undersökande journalistik.
Enklare då att köra välskrivna och väl underbyggda
debattartiklar producerade av pr-proffs, eller att pre-
sentera färdiga pr-paket som egna nyheter.

I genrer som motor-, mode- och nöjesjournalisti-
ken är modellen etablerad sedan länge. För det trä-
nade ögat blir den allt tydligare även på opinions-,
politik- och näringslivssidorna. Under en period när vi
inbillat oss att bloggarna drivit på en medial demo-
kratisering har vi snarare upplevt en professionalise-
ring.

Visst kan du i sällsynta fall få genomslag utan me-
dieträning, pr-konsulter och informationsstrategier.
Men allt färre av de resursstarka i samhället väljer att
chansa.

Ingen av spelarna på detta nya informationsfält har
intresse av att krossa publikens illusioner om rollför-
delningen. Pr-konsulterna vill ju verka utan att synas,
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och journalisterna tycks liksom riksdagsmännen nöj-
da med att synas utan att verka.

Moderna politiker är förvisso mediefixerade. Men
lagstiftarnas beslutsunderlag kommer oftare från ex-
pertorgan och kvalificerade intressenter – via pr-byrå-
ernas public affairs-avdelningar – än det formas i
journalistiken.

Det kan tyckas motsägelsefullt att samhället fun-
gerar bättre när politiken har blivit så lealöst pr-styrd.
I själva verket är det logiskt, eftersom pr-branschens
expansion speglar behovet att förpacka och förankra
experternas rekommendationer.

Detta är en maktförskjutning som alltför sällan
diskuteras. En anledning är som sagt att alla inblan-
dade tjänar på att upprätthålla den traditionella bil-
den. Objektiviteten och folkviljan är inte så vägle-
dande för beslutsprocesserna som högtidstalen ger
sken av, men systemet med expertvälde och pr-politik
har andra fördelar.

Sverige styrs i många avseenden bättre än tidigare,
vilket avspeglas i snabbt ökande välstånd. Precis som
många idealiserar folkstyret, folkhemmet och folk-
journalistiken från förr kommer vi snart att idealisera
expert- och pr-epoken.

Den fjärde fasen, nätverkens tid, är nämligen i an-
tågande. Man kan också beskriva det som en pendel-
rörelse tillbaka från elitstyre till nyckfull demokrati.
Utmärkande för detta nygamla mönster är tvära kast,
osäkerhet om vem som har initiativet, frustande opi-
nioner som dör lika snabbt som de uppstår.
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Järntrianglarna försvagas

Ny medieteknik har alltid resulterat i sociala och po-
litiska konvulsioner. Tryckpressen ledde till reforma-
tionen som ledde till religionskrigen som slet sönder
Europa. Dagstidningarna bidrog till den nationalis-
tiska hetsen inför första världskriget. Radio och film
blev mäktiga redskap i händerna på nazisterna som
startade det andra världskriget.

Vi har redan sett hur IT utnyttjas av terrorister –
både instrumentellt och som mötesplatser där man
odlar aparta världsbilder. Vi har sett medieteknikens
revolutionära potential i auktoritärt styrda länder
som Iran och Egypten.

Vårt redan öppna samhälle har hittills integrerat
den nya tekniken på ett smidigare sätt. Våra um-
gänges- och konsumtionsvanor har ändrats, visst, vår
produktivitet har ökat utan motsvarande inflations-
tryck, en generation har gått in i väggen av teknik-
stress, men när det gäller politiken ligger de stora
effekterna fortfarande framför oss.

En föraning kom i EU-valet 2009, när Piratpartiet
blev störst i väljargruppen under trettio år. Här var en
rörelse som vågade släppa kontrollen över sin opini-
onsbildning på webben, och som eggad av tillfälligt
sammanfallande sakfrågor kunde åstadkomma en im-
ponerande mobilisering.

Med tiden kommer järntrianglarna av experter,
toppstyrda partier, pr-bransch, massmedier och eko-
nomiska särintressen att försvagas i detta oförutsäg-
bara nätverkssamhälle. Betänk att fenomen som Face-
book, Twitter, Wikileaks och Piratpartiet bara har
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några få år på nacken. Massans nycker kommer att få
större genomslag, samtidigt som kontrolltornen vitt-
rar ner och lämnas obemannade.

Bra eller dåligt? Både ock, såklart.
Många revolutioner har burit på frön till ett bättre

samhälle, men skördat fruktansvärda offer längs vä-
gen. Själv tror jag att vi snart ser tillbaka på expertväl-
det, de traditionella massmedierna och det tidiga
2000-talets stabilitet med saknad – kanske också på
Montesquieus antikverade dygd och heder, och i vär-
sta fall på parlamentarismens kompromisser.

Steve Jobs, Julian Assange, Mark Zuckerberg,
Rick Falkvinge, Anders Breivik och Usama bin Ladin
har var och en på sitt sätt fört oss lite närmare den
sköna nya nätverksvärlden, som poeten William But-
ler Yeats med sin cykliska tidsuppfattning fångade
redan för hundra år sedan:

Turning and turning in the widening gyre

The falcon cannot hear the falconer;

Things fall apart; the centre cannot hold;

Mere anarchy is loosed upon the world,

The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere

The ceremony of innocence is drowned;

The best lack all conviction, while the worst

Are full of passionate intensity.
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Om författarna

niklas ekdal är frilansande journalist och författare,
före detta politisk redaktör på Dagens Nyheter och
Expressen. Hans senaste böcker är romanen Kvinnan
utan egenskaper (Forum), intervjuboken ELIT – Er-
farna Ledares Insikter och Tabun (SNS) samt Mr
Chance. FN:s förfall under Ban Ki-moon (Brom-
bergs).

bitte hammargren är Svenska Dagbladets Turkiet-
och Mellanösternkorrespondent. Hon är en av förfat-
tarna till boken Revolution i Egypten (Leopard för-
lag). Bitte Hammargren tilldelades Publicistklubbens
Stora pris 2008, bland annat för ”en nyanserad och
analytisk journalistik” om dagens brännande konflik-
ter.

patrik lundell är mediehistoriker och prefekt vid
Institutionen för kommunikation och medier (KOM)
vid Lunds universitet. Han disputerade 2002 i idé-
och lärdomshistoria – på en avhandling om föränd-
rade redaktörs- och pressideal under perioden 1750
till 1850 – och är sedan 2009 docent i samma ämne.
Han är bland annat medredaktör för antologierna
Mediernas kulturhistoria (2008), Media and mon-
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archy in Sweden (2009), 1800-talets mediesystem
(2010) och för källsamlingen Från pressarkivet 1800–
1899 (under utgivning).

yasmine el rafie har arbetat som reporter och desk/
redaktör på bland annat TT, SvD, DN, TV4, SVT,
Re:public och Siren. Hösten 2011 är hon sociala
medier-korrespondent på nyhetskanalen Alltid ny-
heter i Sveriges radio fram till januari 2012. Special-
områden är utrikesrapportering, minoriteter och so-
ciala medier som journalistiska verktyg.

torbjorn
Överstruket

torbjorn
Ersättningstext
i Sveriges Radio 
(obs versalt R samt kursiverat)
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AKTUELL UTGIVNING 2012

Problempartiet – mediernas villrådighet kring 
Sverigedemokraterna valet 2010 Villrådighet, am-
bivalens och oro. Ska de bevakas som alla andra partier 
eller aktivt bekämpas? Mediernas hantering av det invand-
ringskritiska uppstickarpartiet Sverigedemokraterna inför 
valet 2010 utsatte flera av journalistikens grundprinciper 
för påfrestningar – som nyhetsvärdering, konsekvens-
neutralitet och ansvaret att försvara demokratin. 

Björn Häger har intervjuat reportrar och chefer på de 
stora riksredaktionerna i Stockholm och i Skåne och fun-
nit intressanta likheter och skillnader i tolkningen av be-
greppen. Studien öppnar för en diskussion om journalisti-
kens demokratiska funktion. Utkommer under våren.

Kommersialisering – hot eller möjlighet för jour-
nalistiken? Mediernas kommersialisering är en synda-
bock i dagens debatt. Ibland avses finansieringsformen, 
ibland mediernas innehåll och ibland något helt annat.

Man antar att eftersom medieföretagen blivit mer eko-
nomiskt och mindre publicistiskt inriktade, så har det en 
självklar bäring på journalistiken som sägs ha blivit sämre. 

Är detta sant? Professor Ingela Wadbring studerar tid-
ningsföretag som alltid varit kommersiellt finansierade. 
Hur har de förändrats över tid – och inte minst, hur har 
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journalistiken förändrats över tid? Var allt bättre förr? Var 
journalistiken mer seriös då? Är personifiering ett nutida 
påfund? 

Detta är en studie med avstamp i 1960-talets Sverige 
som ger nya perspektiv på kommersialiseringen och som 
samtidigt reser nya frågor om vad god journalistik kan 
vara. Utkommer maj/juni.

UTGIVNINGEN 2011

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

Petter Beckman, Rouzbeh 
Djalaie och redaktionen för tidningen Södra Sidan i Skär-
holmen 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 min-
dre bra?

Dessutom medverkar redaktionsledaren AnnaKarin 
Lith, med stor erfarenhet av läsarmedverkan, och medie-
forskaren Laura Ahva som granskat public journalism i 
Finland.
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#journalistroll Få Sim(o)-texter har 
fört till sådan debatt som Anders Mild-
ners essä om den gamla journalistrollens 
upplösning och om behovet av nya ideal. 
I medier, bloggar, på twitter (#journalist-
roll), på Facebook och på seminarier har 
diskussionen flödat under 2011.

Paneldeltagarna på ett uppmärksam-
mat seminarium i januari 2011 återvänder här till ämnet 
med nyskrivna texter:
Sigurd Allern, professor JMK
Malin Crona, publikredaktör Sveriges Radios Eko-

redaktion
Helena Giertta, chefredaktör Journalisten
Anders Mildner, medieanalytiker och kolumnist
Fredrik Strömberg, creative director Bonnier Tid-

skrifter 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 in-
tressenter Om läsare och tittare lämnar 
tryckta tidningar och tv till förmån för ny-
heter på nätet – hur ska den kvalificerade 
journalistiken finansieras? Vilka affärs-
modeller är tänkbara – och vilka är 
troliga?

Robert G. Picard, internationellt framstående 
medieekonom med svensk anknytning, analyserar vilket 
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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 kana-
len satsade på samhällsjournalistik och hade mottot ”den 
privata public service-kanalen”.

Medieforskaren Stefan Melesko synar mediernas 
intäktsströmmar och intäktsmöjligheter, exempelvis via 
mobila applikationer.

Hanna Stjärne, som lett Sveriges Radios framtids-
utredning, diskuterar mediernas plats i framtidens 
personliga informationsflöden.

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

Dessa frågor diskuteras och besvaras av 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
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Boken om specialreportern fyller en lucka i litteraturen 
om aktuell svensk journalistik. Utkom april.

UTGIVNINGEN 2010

Vad väntar runt hörnet? En annor-
lunda årsrapport 2010/2011 från Sim(o) 
med essäer om medieforskning, journa-
listroll och nyhetsvärdering, samt en 
kortfattad översikt över Sim(o)s utgiv-
ning och seminarieverksamhet 2010. 
Nyblivna professorn i medieutveckling 
Ingela Wadbring ger en översikt över 
dagens svenska medieforskning. Medieanalytikern Anders 
Mildner går till botten med den svenska journalistrollens 
framväxt och framtid, en essä som lett till en omfattande 
debatt. Publicisten Arne Ruth pläderar för en frigörande 
och gränslös nyhetsvärdering. Utkom december.

Nätnyheter Allt fler tar del av nyheter 
på nätet. Nätnyheterna skiljer sig från 
traditionell journalistik och utmanar eta-
blerade arbetssätt, normer och värde-
ringar.

Medieforskaren Michael Karlsson vid 
Karlstads universitet analyserar utveck-
lingen med hjälp av internationell forsk-
ning och egna unika årliga analyser av svenska nätnyheter 
2005–2010. Nätjournalistikens potential presenteras och 
jämförs med den situationen 2010. Utkom september.
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Journalistisk kvalitet? En antologi om 
journalistikens villkor i nuvarande bryt-
ningstid när finansiering försvåras och 
interaktivitet underlättas. 20 redaktörer, 
forskare och debattörer utforskar 
ämnet: Axel Andén, Kerstin Brunnberg, 
Peter Dahlgren, Maria Edström, Pär 
Fagerström, Björn Häger, Sandra Jakob, 
Ulrika Knutson, Torbjörn von Krogh, Anders Mildner, Per 
Molander, MarieLouise Samuelsson, Daniel Sandström, 
Karen Söderberg, Sverker Sörlin, Susanne Wigorts 
Yngvesson och Ingrid Östlund. Samt tre bidrag på engel-
ska av Charlie Beckett, John H. McManus och Steven A. 
Smith. Utkom juni.

Den Norska Modellen Gunnar 
Bodahl-Johansen förklarar hur det gick 
till när norska politiker släppte en del 
av kontrollen över public service-medi-
erna, för att i stället främja frivillig själv-
reglering av alla medier. Den norska 
modellen är högaktuell i Sverige, 2010/
2011 utreds en breddning av det press-
etiska systemet. Utkom april.

UR DEN TIDIGARE UTGIVNINGEN

Gratistidningar Skräp eller demokratiskt tillskott? Av 
medieforskaren Ingela Wadbring, 2009.

Politiska kommentarer Lars Nord och Elisabeth Stúr 
granskar tre valrörelser, 2009.
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Invandring Texter från Quick Response om invandring, 
integration och främlingsfientlighet, 2009.

Journalister om etik Elva journalister intervjuas av Lis-
beth Gustafsson och Ami Lönnroth, 2008.

Media accountability Ett internationellt begrepp över-
sätts till svenska av Torbjörn von Krogh, 2008.

Yrke på glid Medieforskaren Gunnar Nygren diskuterar 
journalistrollens de-professionalisering, 2008.

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