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Mina fyra års gymnasiestudier i latin har utöver litet
allmän romersk historiekunskap bara resulterat i två
användbara kompetenser – jag kan utläsa årtal
skrivna med romerska siffror, och jag kan citera en
del latinska visdomsord av fortfarande gångbar
natur.

Ett sådant lyder ”Quis custodiet ipsos custodes?” –
”Men vem ska vakta väktarna?” i något fri översätt-
ning.

Det är ett citat som känns rätt tillämpligt i en dis-
kussion om mediers makt. Medierna – eller för att
vara exakt, de delar av medierna som sysslar med
bevakning av ekonomi och politik – brukar definiera
sin uppgift som ”att granska makthavarna”. I den
meningen är medier viktiga demokratiska väktare –
mot maktmissbruk, mot misstag och felgrepp och,
för all del, affärer och skandaler.

Men en väktare är, på sitt sätt, också enmakthavare.
I makten att bevaka ligger makten att välja vad som
ska anses misstänkt och nödvändigt att dra fram i
ljuset. Och den makten kan förstås användas fel och
för att gynna egna intressen – om det alltså inte finns
någon som vaktar själva väktarna.

Och granskar granskarna.

Det är ett okontroversiellt påstående i dag att medier
är makthavare. De tar inte de politiska besluten, men
de sätter ofta den politiska dagordningen för vilka
frågor som är ”stora” och ”mindre stora”, bestäm-
mer ur vilken infallsvinkel de ska behandlas och
vem som ska få komma till tals i frågan. Medierna
har makt över tanken – och det är sannerligen ingen
betydelselös makt.

Därför måste medierna, som alla andra makthavare,
granskas, och det är vad Dan Anderssons rapport
gör. Det är inte en granskning om handlar ifall om
medier är vänster- eller högervridna, vilket annars är
en vanligt frågeställning (där borgerligheten brukar
kritisera förment vänstervridning, och socialdemo-
kratin högervridning). Det handlar i stället om det
som ärmediers egen dramaturgi, och den bild av po-
litik och samhälle som den dramaturgin driver fram,
som exempelvis politik som ett spel ommakt snarare
än politik som kampmellan olika intressen och olika
värderingar. Och den problematiserar den klassiska
medieuppgiften att ”granska makthavarna” – eller
åtminstone den definition på ”granskning” som gäl-
ler i dag.

Det handlar primärt om misstag, ”affärer” och rent
maktmissbruk ochmera sällan om det svåra och inte
särskilt glamorösa jobbet med att ständigt väga och
prioritera, inom ramen för resurser som aldrig räcker
till allting. Det granskande ljuset faller bara på en del
av scenen, medan den andra – dessutom den största
delen – ligger i halvskugga. Och då kan man undra
om inte den bild åskådaren sammantaget får blir fel
i sina proportioner, och det även om varenda en av
de faktiskt gjorda granskningarna är alldeles kor-
rekta (vilket de i och för sig inte alltid är).

Medierna är i dag på ett helt annat sätt än för några
decennier sedan en aktör i politiken, inte bara en rap-
portör, eller ens kommentator. Agerandet styrs av
egnamekanismer och en egen logik – och genom att
se och förstå det kan man själv granska dem.

Förord

Stockholm i juli 2010
Anne-Marie Lindgren

utredningschef, Arbetarrörelsens Tankesmedja



Konklusion
Det är tre faktorer som skapar modern politik:

1. Väljarnas värderingar, intressen och kunskaper.
2. Det politiska systemets institutioner som perso-
nifieras av politiker.
3. Medierna, oftast finansierade av reklam och
som personifieras av journalister.

Det nya är att väljarna är mer individualistiska, de
vill ha olika typer av information. Medierna är fler
och deras utbud av information av olika kvalitet
har ökat och tendensen att medier är en aktör och
inte bara en arena har förstärkts. Ökad information
gynnar en demokratisk utveckling, men innebär
samtidigt en risk för en populistisk opinion.

Partierna och politikerna har de senaste decenni-
erna fått ökad konkurrens om uppmärksamheten.
Det är överutbud av information och underskott på
uppmärksamhet i samhället. Det lägre priset på in-
formation har skapat möjligheter för den som vill
och kan ta reda på fakta som var otänkbart för bara
15-20 år sedan.

EkonomhistorikernAvner Offer jämför medier (re-
klam) med konsumtion av mat (övervikt)1. Med
hans analogi hävdar jag att det inte finns en enda
sorts journalistik lika lite som det finns en sorts
mat. Det statsvetarna och medieforskarna sam-
mantaget berättar om medierna i förhållande till
politiken är inte uppmuntrande:

• Partiernas försvagning skapar ett vakuum
som medierna fyller ut. En av de största poli-
tiska förändringarna under de senaste årtion-
dena är att medierna anser sig företräda
folkopinionen. Det flitiga utnyttjandet av opi-
nionsmätningar är ett exempel. Inflytande
över valrörelsens uppläggning är ett annat.

• Medierna är inte genomgående en fjärde stats-
makt. De är både ”arena och aktör”. Media för-
söker genom sin gestaltning och opinions-
mätningar påverka bilden av partierna och deras
ledare. Medierna har den tredubbla rollen av att
beställa opinionsundersökningar, rapportera om
dem och tolka resultaten.

• Journalismen är blandning av elitism och po-
pulism som syftar till att genomskåda de poli-
tiska makthavarna men utan att problematisera
den egna makten.

• Valjournalistiken förändrats genom att oftare
ger uttryck för misstro mot politiker. Politiker
framställs som om de inte går att lita på. Forsk-
ningen visar att gestaltandet av politik som spel
bidrar till att öka den politiska misstron.

• Kunskapsidealet har förändrats. Idealet är
inte längre att redovisa hur det faktiskt förhål-
ler sig utan ofta vad det finns för åsikter om
det som sker. Åsikter och kommentarer säljer.
Vissa medier har snarast ett samband med
okunskap och cynism hos väljarna och ny-
hetsjournalistiken har kommit att innehålla
mer personifiering och politikermisstroende.

• Kvalitetsjournalistiken sätts under allt hår-
dare press. Bara en liten del av artiklarna och
inslagen under valrörelserna hänvisar till kon-
trollerbara fakta oberoende av journalisten
själv.

• Problemet för demokratin är en förskjutning
i fokus och agenda. I en samtalsdemokrati är
rationella samtal i fokus och i en deltagarde-
mokrati medborgarnas deltagande. Men i en
elitdemokrati ligger fokus på mediernas
granskning av politiker. Det är politikerna och
medierna som är agendan inte medborgarna.

• Förutsättningen för demokratin är att med-
borgarna har rimlig grad av tillit till de förtro-
endevalda, men också till medierna. Politiker
och partierna har lågt förtroende men en stor
del av media har ett väsentligt lägre förtroende
hos allmänheten än politikerna.

Rapportens idé och syfte

Syftet med denna rapport är att diskutera medie-
utvecklingen det senaste decenniet och ställa det i
relation till det svenska partisystemets utveckling.
Det sker huvudsakligen genom att referera vad
valforskare och medieforskare säger om utveck-
lingen. Det sker mot bakgrund av den strukturom-
vandling som sker i politiken med färre
partiaktiva och samtidigt ökad konkurrens om
uppmärksamheten.

Denna rapport har flera influenser:

Den första är den strukturomvandling som politi-
ken genomgår. Utvecklingen kan tolkas som att
det politiska systemet inte klarar de nya konkur-
rensvillkor som utvecklingen i media innebär. Det
kan ses som försvar för politiker som inte klarar
att komma ut i media eller tål granskning. Men det
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är att göra media till en neutral arena och inte till
en aktör i politiken. Min oro är denna. Europas
moderna historia, de senaste 100 åren, är för-
skräcklig. Återigen ser vi starka högerpopulistiska
strömningar. Det finns inslag i den förändrade me-
dielogiken som förstärker populismen och försva-
gar demokratin.

För det andra: I medierna finns både det bästa och
det sämsta. Den som kan hitta, har råd eller tid har
enorma möjligheter. Medier är, visar forskarna,
samtidigt ett utryck för det mediala klassamhället:
Många med sämre förutsättningar har hög expo-
nering och hög mottaglighet för det sämsta i me-
dierna. Mediekunskapen eller medialiteraciteten är
ojämnt fördelad.

För det tredje återspeglar medieutvecklingen väs-
terlandets problem nämligen kortsiktigheten.

Det sakliga offentliga samtalet

Demokrati förutsätter ett offentligt samtal, det förs
i ett offentligt rum och där idealet är att alla deltar
på lika villkor och med sakliga argument. Den po-
sitiva bilden av media, som ges i en föreläsning av
universitetslektorn Christian Svensson Limsjö är
följande:

”Fler demokratiska funktioner

att bidra med aktuell, saklig och tillförlitlig in-
formation i samhällsfrågor så att medborgaren
kan hålla sig uppdaterad
att bidra med utförliga, djuplodande och argu-
menterande resonemang och förklaringar som
inbjuder till eftertanke och självreflektion
att bidra med mångsidig information, dvs. kom-
mentarer, värderingar och åsikter ur olika per-
spektiv och från olika grupper så att
medborgaren kan skapa sig en egen (politisk)
uppfattning
att bidra med en granskning av makten för att
skydda medborgaren från maktmissbruk
att bidra till synliggörande/erkännande av samt
förståelse för marginaliserade grupper och frå-
gor
att fungera som en arena för samhällsfrågor, dvs.
erbjuda mötesplatser och utrymme för medbor-
gerligt deltagande och opinionsskapande
att starta diskussioner och på så vis väcka enga-
gemang och intresse, dvs. inbjuda medborgaren
till att skaffa sig information, uppfattningar och
vilja att delta i samhällsdebatten.”2

Om medierna
inte granskar?
Denna idealbild av massmedierna och hur medier
fungerar i verkligheten skiljer sig åt. För att ge pro-
portionerna bör man först ställa sig frågan; vilka
blir effekterna om massmedierna inte granskade
makten?

Medierna har en mycket viktig roll genom att dels
öka upptäktsrisken, dels genom den straffsats i
form av negativ publicitet som olika normbrott in-
nebär. Medierna har en mycket viktig roll genom
sin preventiva effekt. Om maktpersoner vill ha
otillbörlig vinning av sina ämbeten motverkas det
av mediernas granskning.

Storleksordningen får man genom att jämföra med
skattekontrollen. Skatteverket tror att deras kon-
troller har en så stor preventiv effekt så att det mot-
svarar omkring 1/5 av all skatt som kommer in.
Den direkta skattekontrollen ökar intäkterna med
bara 1-2 procent.3 Det kan ge ett mått på konse-
kvenserna av att mediernas granskning blir
mindre. Det skulle bli mycket sämre utan den pre-
ventiva effekten som mediers granskning av makt-
eliten innebär. Särskilt den ekonomiska och byrå-
kratiska/meritokratiska makteliten skyr offentlig-
heten.
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I följande avsnitt diskuterar jag mediedrev för att
i senare avsnitt behandla mediernas utveckling.

Avsnitten om mediedrev följer en norsksvensk
bok, Skandalernes marknedsplass. Politikk, moral
och mediedrev. Den behandlar de svenska statsrå-
den som avgick hösten 2006 samt flera norska
skandaler. Framför allt drevet mot norska LO-ord-
föranden Gerd Liv Valla är en kärna i boken. Pu-
bliciteten kring Valla var mer omfattande än någon
annan fråga i Norge.

Vad är ett mediedrev? Ett drev innehåller fem in-
gredienser:

– Omfattande kritisk rapportering riktad mot en
eller flera personer eller organisationer.
– Personfokuserad anklagelse om normbrott.
– Flera redaktioner deltar över en viss tid.
– Samma perspektiv eller huvudvinkling.
– Utgången av drevet är oviss.

Drevets kärna är att det finns en skandal. En skan-
dal är något som väcker allmän förargelse eller är
en pinsam tilldragelse. För att det ska bli en skan-
dal måste moraliska värden eller koder överskri-
das. Dubbelmoral eller hyckleri är exempel på
detta. Normbrottet måste vara känt och det måste
finnas någon som är chockerad över uppgifterna.
Det behövs aktörer som är villiga att gå ut med kri-
tik.

För en politisk ledare är det brottet mot bestämda
värden, normer eller regler – som hotar det poli-
tiska tillitskapitalet och kan leda till att personen
tvingas avgå – som är kärnan i den politiska skan-
dalen.
De politiska skandalerna innehåller ett par egen-
skaper: Det handlar ofta om triviala normbrott. Det
ska handla om individen själv och inte om kollek-
tiva förhållanden eller strukturer.Att missköta lan-
dets skatteförvaltning är inget problem, men att ha
en svart barnflicka är det.

Det finns flockdjurselement, flera redaktioner del-
tar samtidigt och redaktionerna bekräftar varandra.
Det finns en anförare, en eller ett par redaktioner
som leder drevet. Tidningarnas politiska profil kan
påverka medietäckningen. Kvinnor kan behandlas
annorlunda än män.4

Ett drev har flera aktörer
och religiös symbolik

Det är viktigt att ha ett historiskt perspektiv på dre-
ven och journalistiken. Politiska skandaler formas
av privata eller personliga förhållanden i relation
till en individuell moral och där medierna är den
privatmoralens väktare. Särskilt i vårt mycket av-
kristnande sekulära samhälle bör man notera me-
dieforskarnas formulering att journalister och
debattledare är vår tids små samvetsdirektörer. De
menar att nyhetsmedierna har övertagit kyrkans ti-
digare roll när det gäller värdering av synd och
möjlighet till botgöring. Prästerskapet består av
både journalister och kommunikationsrådgivare.

Det behövs anförare som sätter igång spelet. Det
behövs källor, öppna eller anonyma. Det behövs
individer som säger att de är ”chockerade”, ”upp-
rörda” eller ”förvånade”.

Mediedrevets observatörer, de politiska journalis-
terna eller kommentatorerna, framställs som
nyktra observatörer utan någon självständig eller
aktiv roll i skandaliseringen.5 (I privata samman-
hang är den som återberättar något man hört om
en individs personliga förhållanden, en sladdrare,
en aktiv deltagare och inte neutral part: ”Har du
hört att...?”)

Medierådgivarnas råd är att utföra den enkla reli-
giösa handlingen; erkänn dina synder, be om ur-
säkt, lägg dig platt. Be om syndernas förlåtelse, att,
som det svenska statsrådet Jan O Karlsson gjorde,
göra en pudel och be om ursäkt, alltså en klassik
botgöring med en stark religiös symbolik.

Under tiden denna rapport skrivs växer kritiken
mot Carl-Henric Svanberg, ordförande för BP. Da-
gens Nyheters hela förstasida en fredag i juni
under oljekatastrofen i Mexikanska Gulften är en
bild på Svanberg samt en fet rubrik: ”Bad om ur-
säkt – efter 57 dagar.”6

Vem vinner och vem förlorar på drev?

Skandalisering har ett pris, påpekar författarna till
Skandalernes marknedsplass. Det reducerar till-
tron till politiker. Det frammanar en särskilt poli-
tikertyp där det är viktigare att vara fläckfri än att
vara handlingskraftig. Den åsidosätter den demo-
kratiska processen i partierna. Men det kanske all-

MEDIEDREV
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varligaste är att skandaliseringen avpolitiserar.
Personer blir viktigare än partierna och medie-
vinklingen flyttar fokus bort från sakfrågorna. Opi-
nionen blir avpolitiserad, hävdar författarna.7

Carl-Henric Svanberg kritiseras först för att ha
varit för tyst efter utsläppen i Mexikanska Gulfen.
Sedan börjar kvällstidningarna berätta att han var
på semester med omnämnande av personliga för-
hållanden som antyder normbrott. Det är ett ex-
empel på att fokus flyttas från sakfrågan.
Sakfrågan kanske är oljeberoendet och bilismen?
Eller att utvinningsteknik i djupa vatten innebär
stora risker? Inte minst att risker finns i nordnorge
och att det kan påverka svensk vatten. Eller att en
gasledning läggs ut i det hårt stressade vattnet i
Östersjön?

Kan man säga vem som vinner eller förlorar på
detta? Som jag ska visa är det kommersiella me-
dier som förlorar på kortsiktig journalistik. I vart
fall faller den starkt konkurrensinriktade journa-
listikens förtroende hos allmänheten. Dessa me-
dier kan dock vara ekonomiska vinnare.

• Politiska skandaler formas av privata eller per-
sonliga förhållanden i relation till en individuell
moral och där medierna är privatmoralens väk-
tare. Men är privatmoral och integritet verkligen
vinnare?

• En politisk kraft som vill ha aktiva medborgare
och högt valdeltagande och förändringar förlo-
rar på att opinionen bli avpolitiserad.

• Det moraliskt obehagliga med mediedrev är att
det finns personer som är vinnare. Dreven byg-
ger ofta på anonyma källor. Inte sällan är det
konkurrenter inom politiken som läcker uppgif-
ter eller återupprepar gamla påståenden (se av-
snitt nedan om kvinnor).

Uppgiftslämnarna kan finnas i konkurrerande or-
ganisationer eller inom den egna organisationen.
Mobbing eller skvaller kan vara element i makt-
kamper. Det gäller att öka sin egen status eller sitt
revir och minska andras. Ofta är syftet att skada en
person eller dennes parti/organisation. Syftet kan
vara att främja den egna karriären eller partiet.

Motiven kan också vara allmännyttiga. Men om
källan är anonym är det mer sannolikt fråga om
egenintresse. Det kan vara byteshandel med jour-
nalisten och senare återspeglas i välvillig behand-
ling. Bytet är underförstått.

SLUTSATS 1. Allmänheten förlorar nästan
alltid på mediedrev. Skälet är att frågan
som drevet gäller är ofta av lägre dignitet
än förlusten i form av ökad populism i
samhället.

Kvinnor vid makten

En slutsats av dreven, säger medieforskare, är att
kvinnor blir annorlunda behandlade än män. Är
det så? Efter valet 2006 utsattes fyra nya statsråd
för en intensiv och kritisk granskning och de två
kvinnorna avgick – men inte männen.

Vinklingen kring de två kvinnlig statsråden var att
den ena var vacker och rik med svag moralisk
kompass, den andra manhaftig. Vid motsvarande
drev i Norge kunde medieforskarna ifrågasätta
könsdimensionen i den offentliga granskningen.
Ofta utsätts kvinnors insatser för strängare gransk-
ning.8

SigridAllern, medieforskare i Norge, frågar enligt
vilket relevanskritere medierna gav mer uppmärk-
samhet åt konflikten mellan en LO-ordförande och
en avdelningschef inom LO än åt terroristangrep-
pen den 11 september 2001 och dubbelt så mycket
mediatäckningen jämfört med tsunamin där också
många norrmän dog.9

Huvudingrediensen i Valla-skandalen är att en av-
delningschef anklagar feministen och LO-ordföran-
den för mobbing på grund av att avdelningschefen
blivit gravid. Det var enligt SigurdAllern ett försök
till ett politiskt karraktärsdråp. Bilden av en femi-
nistisk LO-ordförande som mobbar en anställd på
grund av graviditet är katastrofal för en förtroende-
vald. Någon trovärdig bevisning presenterades ald-
rig.10

Ebba Lindsö, f.d. VD för Svenskt Näringsliv, be-
stämde sig för att skriva en bok, ”Livet, makten
och konsten att vara sig själv” efter granskningen
av hennes insatser i AMF. Hon resonerar i sin bok
om de större kraven på kvinnor än män i offent-
liga positioner. Hon tar AMF som exempel där de
inblandade i det bolagsstämmoorgan, som fattade
besluten, bara var män, samtidigt som kvinnorna
som satt i styrelsen och inte fattade besluten, och
framför allt inte fick se avtalet, av manliga affärs-
journalister utsattes för närgången granskning. De
ifrågasatte kvinnornas kompetens som styrelsele-
damöter för ett beslut som fattades av män i ett ut-
skott under bolagsstämma och ovanför styrelsen.11
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Med min dåvarande insyn i AMF instämmer jag i
Ebba Lindsös beskrivning. Kvinnor blev annor-
lunda granskade i förhållande till sitt ansvar än
männen i förhållande till sitt. (Se avsnittet Mina
jäv.)

Kanske ingår Mona Sahlin i detta mönster? Det
kommer säkert att forskas om det senare. Jakop
Dalunde, språkrör för Grön Ungdom, skriver att
”ingen svensk politiker har kritiserats, hånats och
mobbats så som Mona Sahlin. Att slarva med re-
geringens pengar är naturligtvis aldrig ok. Men
den attack som Mats Odell riktar mot Sahlin har
ingenting att göra med vad Sahlin har gjort.
Många av Sahlins manliga politikerkollegor har
gjort liknande eller långt värre snedsteg. Men
ingen förnedras av borgerliga politiker som
Sahlin.” ”Mats Odells uttalande är också mer än
ett plumpt övertramp. Det stinker av klassiskt gam-
malt gubbigt maktspråk. Det är i själva verket en
blinkning till alliansgrabbarna: nu knäcker vi
Mona Sahlin genom att måla upp henne som en
slarvig kvinna som inte kan hålla i pengar.”12 (Se
avsnittet Mina jäv.)

Jag kan inte säkert säga att kvinnor behandlas
strängare än män, eller om förväntningarna är att
de ska vara bättre än män. Och inte minst att kvin-
nor förväntar sig det. Som maktpersoner är väl
kvinnor lika bra eller dåliga som män. Det är de
objektiva villkoren i maktutövningen, inte könet
som styr, hävdar jag.

SLUTSATS 2. De få fall vi har under senare
tid kan tala för att kvinnor i medier utsätts
för en strängare granskning än män.

När blir dreven
ett allmänt problem?
Det som gör dreven till ett allmänt problem är föl-
jande:

– Det finns en logik kring mediedreven som tillhör
det sämsta i det mänskliga beteendet och som i det
lilla är straffbart. En person som sprider rykten om
en annan kan åtalas för förtal. Men åtalet kan bara
väckas av den förtalade. Det är alltså inte ett all-
mänt problem t.ex. för den som hör förtalet.

– Det är ett allmänt problem om mediers nöd-
vändiga granskning av makten inte handlar om
maktens beslut eller makthavarnas ämbetsut-

övning, utan till stor del om makthavarna som
personer. Det innebär att annan granskning eller
annan samhällsdebatt trängs undan.

– Vid drev finns få balanserande krafter och i
fallet Valla var av artiklarna i dagspress i Oslo,
vägt efter utrymme, 54 av 101 artiklar negativa
och 18 balanserade och 11 gav Vallas version.13

– Vid en offentlig debatt om mediedrev sa me-
dieforskaren Sigurd Allern följande:

Mediedrev måste förstås mot deras ekonomiska
bakgrund; att de är kostnadseffektiva för me-
dieföretagen. De ger ett högt uppmärksamhets-
värde och säljer därmed mycket, ger mycket
intäkter i förhållande till insatta resurser av
journalisters arbetstid.14

Omdömen om en politiker kan man få av mot-
ståndare, av konkurrenter eller fraktionerna
inom det egna partiet. Skvaller och läckor gör
det billigt att hitta nyheter. Att tex. finna något
graverade om ett privat företag kräver mycket
mer arbetsinsatser.

Den företagsekonomiska logiken talar för att
man kommer att leta ”nyheter” där det går att få
uppgiftslämnare och det ger högt nyhetsvärde
till låg kostnad. Men att tex. undersöka struk-
turer har en högre kostnad. Det innebär också
att allmänheten får fel proportioner om tillkor-
takommanden hos politiker jämfört med slutna
eliter i näringslivet eller teknokratin.

– Vidare är det en allmän fråga om det inte
finns starka interna kontrollfunktioner i medi-
erna som självsanerar eller kontrollerar den
egna verksamheten.

Visst har pressen egna institutioner. Problemet är
att Pressombudsmannen och Pressens opinions-
nämnd bara handlägger varje artikel eller redak-
tions agerande för sig och inte den kollektiva
processen (dreven) inom journalistiken.

I Norge uttalar sig de som ingår i den Norska pres-
sens opinionsnämnd enskilt om de orimliga pro-
portionerna i bevakningen av den norska LO-ord-
förandens konflikt med en av de LO-anställda.
Men opinionsnämnden, däremot, tar inte avstånd
från bevakningen.15

Fungerar verkligen nuvarande regelverk, som till
stor del gäller tryckt dagspress, när en stor del av
publiceringen sker i andra medier? Är verkligen
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mediernas självkontroll tillräcklig? Eller har me-
diers självkontroll samma problem som finans-
marknaden?

SLUTSATS 3. Det är så pass starka mark-
nadsintressen av en viss typ av produktion,
som ger upplagor eller kreditvolymer, att
den egna självkontrollen inte står emot. På
detta problem har jag ingen lösning.

MEDIERNAS UTVECKLING OCH DEMOKRATIN
I det följande ska jag vidga frågan till att allmänt
diskutera frågan om mediers utveckling. Det sker
till stor de genom att återge vad statsvetare och
medieforskare har publicerat. Jag gör inte anspråk
på en heltäckande bild.

Modellen som är utgångspunkten är denna: Den
granskande journalistiken och mediedreven är en
del av elitdemokratin, och som jag tror att statsve-
tarna ser det, står i skarp kontrast till deltagarde-
mokratin och samtalsdemokratin. Hur mycket är
alltså dreven mot politiker en del av demokratin?

Jag börjar dock med att använda min ekonomroll
vad gäller konsumtionen av medier.

För vem
är journalismen bra?
Journalismen är en ideologi enligt maktutredaren
Olof Petersson. Han ser den som ”en egenartad
blandning av elitism och populism där genomskå-
dandet av makthavarna (mediemakten icke inklu-
derad) är avgörande för demokratin.”16

Om vi tänker oss att en redaktion upplever att jour-
nalistiken har rollen som demokratins väktare och
allmänhetens företrädare (se den inledande ideala
bilden av mediers roll) uppstår frågan om vad kon-
kurrens om publiken och annonsörer gör med re-
daktionens värderingar.

I fallet med mediedrev; kan företaget tjäna pengar
på att gå emot drevet och visa på en helt annan vin-
kel? Kan man tjäna pengar på att avstå, eller vin-
ner man mer på att publicera och delta i drevet?
Jag tror att man inte vågar avstå, utan deltar, men
genom att återberätta skandalen. I exempel med
Valla i Norge ger dock ca 1/10 av artiklarna hen-
nes version.17

Medierna kan ses som en del i demokratin, de är en
del av den fria åsiktsbildningen. Men de kan också

ses som vilket marknadsföretag som helst fast de
har inflytande över opinionsbildning och över ut-
gången av den politiska valen.

Man kan se på medierna som en kommersiell
domstol eller som en marknadsbaserad kyrka. (Det
var väl missnöjet med det senare som var en av
förklaringarna till protesterna mot den katolska
kyrkan på 1500-talet.)

Det svagare partiväsendet i förhållande till tv-me-
diets utveckling är en särskilt viktig fråga.
Samtidigt som partiväsendets har försvagats så har
tv-mediernas volym och inriktning ändrats.

Tv-mediets utveckling
I ett samhälle där ekonomin växer kan konsumen-
terna köpa mer utan att behöva avstå från något
annat. Men ökade resurser innebär inte att tiden
har ökat. Dygnet har 24 timmar. I Sverige ökar den
tid som medborgarna ser på tv. Vid decennieskif-
tet 1970-tal och 1980-tal såg den vuxna befolk-
ningen på tv i ca 100 minuter per dag. År 2007
hade tiden öka till ca 157 minuter alltså ca en tim-
mas ökad tid framför tv.18

Varför ökar tv-konsumtionen så mycket? En för-
klaring är att tv-konsumtionen inte direkt finan-
sieras av tittarna utan av reklamköparna.

Tv-tidens betydelse kan ställas i relation till tiden
på arbetet som är en plats där vi samtalar med
andra. Om vi arbetar i 40 år, 1 600 timmar om året,
så är det 64 000 timmar. Den samlade tiden fram-
för tv över 62 000 timmar för individer under 75
år. (Ingen har levt 65 år i den TV-kultur vi har nu.
Så om någon hade gjort det och kulturen hade sett
lika dan ut så hade tiden framför tv:n blivit 62 000
timmar.) I stort sett är man på jobbet lika många
timmar över livet som framför tv-apparaten. (Mät-
ningarna avser befolkningen 3-99 år. Jag räknar på
dem mellan 10-75 år.)



Ägandet av tv-mediet och dess finansiering har be-
tydelse för tv-tidens ökning. Ökade inkomster för
tv-bolagen ger möjlighet till fler program som at-
traherar fler tittare, vilket ökar tv-tiden, vilket ger
mer annonsutrymme och inkomster. Tv-mediets
ökning, dess finansiering och volymen av tv-tiden
bör ställas i relation till partiväsendets försvag-
ning.

Konsumera medier
– utan att betala

Det finns ett par bra argument varför det går att
förena marknadsstyrda medieföretag med vital de-
mokrati.

Det första är att konsumenterna inte vill ha pro-
dukter som inte är värda sitt pris. (Det andra argu-
mentet är att väljarna är suveräna.) Men i vilken
omfattning är det giltigt när det gäller mediekon-
sumtion?

Ekonomisk teori utgår från att konsumenter köper
så länge nyttan av en ytterligare enhet överstiger
kostnaden. Det finns alltså en spärr mot att konsu-
mera ”för mycket” genom att kostnaden stiger mer
än den ökade nyttan. En spärr finns också genom
att individen har en begränsad ekonomisk budget.

Problemet, eller fördelen beroende på hur man ser
på tv-mediet och vissa nya s.k. sociala medier, är
att finansieringen är måttligt kopplad till konsum-
tionen. Tv-avgiften, till vilket bolag man än beta-
lar, är en fast avgift och inte knuten till hur mycket
man konsumerar. Den kommersiella tv:n betalar
tittarna inte alls, förutom möjligen anslut-
ningsavgiften. Den som konsumerar via
”nätet” har sin kostnad för datorn och bred-
bandet och sällan någon marginalkostnad.

Det är alltid någon som betalar, det finns
ingen fri lunch, inte ens via nätet. Men efter-
som marginalkostnaden inte är knuten direkt
till konsumtionen, utan sker genom att man
själv eller någon annan, via konsumtionen av
varan, finansierar reklamen så kan en individs
konsumtion på marginalen vara större än
kostnaden för produkten. Det finns en balan-
spunkt och det är att antalet tillgängliga tim-
mar på dygnet begränsar konsumtionen.

Min fråga är alltså: finns det på mediemarknaden
en balanspunkt där konsumenter slutar konsumera
om det är för dåligt, när priset på marginalen över-
stiger nyttan?

Slutsats 4. Då kostnaden för konsumtionen
av medieprodukter kan vara mycket låg
och liksom värdet på marginalen vara
mycket lågt kan konsumtion ändå fortgå
trots konsumtionens låga värde.

Medierna förlorar också i förtroende

Det är inte så att de flesta medier vinner på sin stil.
Jag redovisar tre undersökningar om förtroendet
för medier.

Förtroendebarometern, som görs av MediaAkade-
min i samarbete med SIFO, mäter andelen som har
mycket eller ganska stort förtroende för olika in-
stitutioner. Den senaste mätningen visar att förtro-
endet för dagspress sjunker till 26 procent 2009
från 31 procent år 1997. För radio och tv, d v s för
alla sådana medier, har förtroendet minskat från
över 60 procent till 41 procent år 2009.

Men det finns skäl till optimism. Det är inte alls
genomgående att alla institutioner förlorar i för-
troende eller att alla medier gör det. 79 procent har
förtroende för Sveriges Radio, SR, och 52 procent
för Sveriges Television, SVT, medan bara 14 pro-
cent har förtroende för Aftonbladet. Förtroendet
för public serviceföretagen har ökat påtagligt
under 00-talet. SR är före IKEA den institution
som har störst förtroende och på tredje plats SVT.
Universiteten och Riksbanken har högt förtroende.
Tv4 kommer på 12:e plats medan dagspressen
kommer på 24:e plats. Facket kommer på 20:e
plats. Partierna kommer på 28:e plats.19

Medieforskaren LennartWeibull visar i en djupare
analys hur förtroendet för de olika massmediernas
innehåll utvecklas olika över tiden. Förtroendet för
kvällstidningar och privata tv-kanaler sjunker
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under 00-talet. Måttet i diagrammet nedan är ett
balansmått. Måttet kan gå mellan +100, då alla har
stort förtroende, och -100, då alla har litet förtro-
ende. De marknadsberoende medierna ligger
under nollstrecket eller balanserar kring det. Pu-
blic service ligger mellan 56-69 procent och
Stockholms morgontidningar har hälften av SVT
/SR:s förtroende.

Enligt en annan statistisk analys, med utgångs-
punkt i dimensionerna public service, eller infor-
mation, och en som kallas privat marknad, eller
underhållning, leder Weibull till följande slutsat-
ser: Först ett ”uttryck för skillnaden mellan infor-
mationsinriktade och underhållningsinriktade
medier.” Men för det andra att: ”det framför allt är
utbildning och politiskt intresse som skiktar mel-
lan de två dimensionerna: de högutbildade och po-
litiskt intresserade tenderar till att värdera public
service högre, lågutbildade och politiskt ointres-
serade prioriterar privat marknad – eller snarast
underhållningsmedierna – högre.”20

SLUTSATS 5. Befolkningen har stort förtro-
ende för icke-kommersiell och saklig journa-
listik.

Reklamen påverkar allmänhetens förtroende för
medierna. Den slutsatsen drog professor Karl Erik
Gustafsson, expert på mediernas ekonomi: ”Det är
uppenbart inte licensfinansieringen som ger SVT
högt förtroende, utan den hårda regleringen av
verksamheten. Det ser man också av förtroendes-
killnaden mellan TV4 och TV3. Skillnaden mel-
lan SVT och TV4 kan tolkas som
reklamfinansieringens inverkan på televisionen.”
Gustafsson säger också att ”förtroendet för radio
& tv sedan 1997 har sjunkit.” Och i nästa mening
att ”under denna tid har reklamen i televisionen
och radion ökat kraftigt och påverkat dessa mass-

mediers programutbud”21. Både regleringen av tv
och reklamfinansieringen har betydelse för förtro-
endet för medierna.

Mediernas
makt över valen

I de följande avsnitten behandlas
mediers politiska makt. Denna rap-
port syftar i första hand till att be-
handla mediernas drev. Men dreven
och dess personjournalistik kan inte
förstås om man inte ser dem i sam-
band med hur medier bevakar poli-
tiken i övrigt och vilken aptit på
makt som media har.

I boken Mediernas valmakt från
2006 beskrivs mediernas makt över
valrörelserna: ”Det gångna halv-
seklet blev de journaliststyrda
massmediernas epok. Televisionen
fick en oerhörd betydelse för den

demokratiska kommunikationsprocessen och gav
journalist- erna en unikt stark maktställning. Lär-
domen är att det finns ett mycket starkt samband
mellan mediernas förändring och valrörelsernas
gestaltning.” Men de pekar också på att ”mass-
mediernas och därmed journalisternas makt har
redan kulminerat, men nya medier dyker upp som
kan bilda bas för andra gruppers makt”.

Forskarna pekar på att ”även om journalistiken i
några årtiondens perspektiv frigjort sig från parti-
politiska bindningar så leder medielandskapets dif-
ferentiering och kommersialisering till att
kvalitetsjournalistiken sätts under allt hårdare press
och får allt fler konkurrenter om uppmärksamheten”.

Min tolkning av statsvetarnas analyser är att me-
diedreven i första hand bidrar till att öka cynismen
hos väljarna. Det kan vara så att medieutveck-
lingen bidrar till att minska mobiliseringen inför
valen. (Jag återkommer till detta.)

Statsvetarna skriver att ”några medier, såsom pu-
blic servicemedier och vissa morgontidningar, ten-
derar att höja väljarnas kunskaper, engagemang
och förtroende. Andra medier, som exempelvis
vissa tabloidmedier, har snarast ett samband med
okunskap och cynism hos väljarna”. ”Nyhets-
journalistiken har kommit att innehålla mer per-
sonifiering och politikermisstroende, men inte mer
av speljournalistik, polarisering eller konflikt.”

Källa: Weibull. L Medieförtroendets villkor. Ur Svensk Höst. red. Holmberg. S & L. Weibull. 2009
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Bland ekonomer ökar nu intresset för hur konsu-
menter gör val på marknader liksom insikten om
att deras val inte alltid är så rationella. Det kan
möjligen vara till hjälp för att förstå väljarnas be-
slut i medielandskapet. Konsumenterna är inte fullt
rationella utan påverkas av inramningen kring
handlingsalternativen. Ibland påstås i marknads-
föring att kunden kan spara pengar genom att köpa
en vara till nedsatt pris, trots att det bara handlar
om en besparing i jämförelse med det ordinarie
priset. Hur valen ställs upp, ”valarkitekturen”, har
också betydelse.22 Om – som i Sverige – parterna
ställer upp ett pensionsalternativ för löntagarna
som de får välja bort kommer få att välja bort hu-
vudalternativet för ett konkurrerande alternativ.
Om det inte hade funnits ett huvudalternativ att
välja bort, skulle valen ha sett annorlunda ut.

Konsumenten väljer, ja,
men det är många val

Allt fler val utan att tiden ökat innebär stress. Sam-
hället förändras när mediemarknaden erbjuder in-
formationsprodukter till mycket lågt pris.
Samtidigt ökar kraven på individer att göra val om
skola, vård, elbolag, pensioner, mm och valen ska
ofta göras återkommande. Dessutom ska man ta
ställning till politiska frågor. Det mesta slutar dock
i timmar och ork – för vad har vi tid med?

En utredning om avreglering av marknader räk-
nade fram att sökkostnaden för att byta elbolag var
cirka 500 kronor (räknat på en genomsnittlig in-
dustriarbetarlön, inklusive sociala avgifter). Detta
ska ställas mot att vinsten var ca 200 kronor per år
för en lägenhetskund, ca 500 kronor per år för en
villakund utan elvärme och ca 2 200 kronor per år
för en villakund med elvärme.23

Kalkylen visar att det lönar sig för många att välja.
Men kalkylen underskattar att det kommer att upp-
stå konkurrens om den tid kunden kan lägga ner
på varje val, om det är många val som ska göras.

Slutsatsen är att det informationslandskap som
finns kring väljarna har betydelse. Min tro är att
en effekt av medielandskapet är att partierna tar
mindre risker. Det kan inte längre förlita sig på en
rapporterande journalistik. Det leder i sin tur till
att deras förmåga att mobilisera minskar, vilket sin
tur leder till att valdeltagandet sviktar. Det är kan-
ske den viktigaste effekten av mediedreven.

Den inramning som medier ger kring valen behö-
ver inte ha som syfte att få väljarna att rösta på ett
visst block. Om gestaltningen är att politiker vill

ha makten för maktens egen skull och att de inte är
att lita på så sänker det valdeltagandet.

Man bör påminna sig om Robert Dahls (för-
grundsgestalt i demokratiforskningen) fem krite-
rier för ett praktiskt fungerande medborgarstyre:

Kontroll över dagordningen.Medborgarna skall
själva bestämma vilka frågor som skall vara fö-
remål för politiska beslut.
Upplyst förståelse. Medborgarna skall kunna
bilda sig en självständig uppfattning.
Effektivt deltagande.Medborgarna skall ha för-
sättningen för effektivt deltagande.
Jämlikhet i besluten. Alla medborgare har lika
rätt att delta i beslut som rör den gemensamma
framtiden.
Universellt medborgarskap. Fri och rättigheter
gäller alla och alla måste tolerera andra medbor-
gares rätt att hysa avvikande uppfattningar.24

En optimistisk syn är att medborgarna blir alltmer
upplysta och medielitterata dvs. kan välja och sor-
tera. Men de kommer att påverkas av den offentliga
dagordningen. Utöver gestaltningen av verkligheten
så är medias viktiga roll att påverka dagordningen.
”Medierna kanske inte påverkar vad vi har för åsik-
ter, men påverkar i alla fall vad vi har åsikter om.”25

Valrörelsen år 2006 gav visst stöd för dagordnings-
teorin. Det finns en syn som säger att ”massmedier-
nas publik håller på att fragmenteras med allt färre
människor beroende av traditionella massmedier
som markbundna tv-kanaler och dagstidningar.”
samt att de ” journaliststyrda massmediernas epok
avlöses av en ny fas.26

Men studier av valrörelsen 2006 bekräftar en opi-
nionsbildningsteori som säger att människor med
måttlig politisk medvetenhet är mest mottagliga
för mediers påverkan, Med politisk medvetenhet
avser en kombination av intresse, engagemang och
politiska kunskaper.

En undersökning avAdam Shehata visade att medi-
erna under valrörelsen 2006 gjorde arbetslösheten
till den viktigaste frågan. De intervjuade i under-
sökningen tillfrågades före och efter valet. De med
svagt politiskt intresse svarade mer än andra efter
valet att denna fråga var viktigast. De påverkades
alltså av medias dagordning. Resultaten visade på
visst stöd för teorin om att intresse och kognitiva re-
surser påverkar mottagligheten för medieffekter.
”Människor med starkare intresse för politik visade
sig vara mindre mottagliga för mediernas dagord-
ning än personer med svagare intresse”.27
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SLUTSATS 6. Medierna kan t.ex. genom sin
gestaltning och opinionsmätningar på-
verka bilden av partierna och deras ledare.
Man kan göra t.ex. göra en partiledare och
dennes förtroende till en fråga större än de
underliggande sakfrågorna.

Mediernas gestaltning av valen

Boken Mediernas valmakt säger att media tenderar
att framställa politiker som kämpar ommakten ”där
makten är ett självändamål snarare än ett medel för
att för att förverkliga en viss politik. Politikens
sakfrågor framställs samtidigt om ett medel för att
vinna röster.”

Statsvetarna säger att tv-nyheterna ägnar ”ungefär
lika mycket utrymme åt sakfrågor som för tjugo år
sedan. Och ”andelen artiklar där politiken beskrivs
som en strategisk kamp om väljarna har inte heller
ökat.”

”Däremot har valjournalistiken förändrats i andra
avseenden. TV-nyheterna ger allt oftare uttryck för
misstro mot politiker. Antalet inslag i TV-nyheterna
där ”misstro mot politiker” är ett väsentligt inslag
(två veckor före valdagen) har ökat från 14 procent
1979 till 31 procent 1998( Ekström och Andersson
1999). Politiker framställs som om de inte går att lita
på i en fjärdedel av artiklarna och inslagen de tre
sista veckorna före valdagen 1998 (Strömbeck
2001). Till det skall läggas att forskningen visar att
gestaltandet av politik som spel bidrar till att öka den
politiska misstron.”

Opinionsmätningarna blir en allt viktigare del av jour-
nalistiken.Tolkningsjournalistiken ger ”journalisterna
en ”kvasi-objektiv” och proaktiv roll somuttolkare av
valrörelsen (Lavrakas och Traugott 2000, Johansson
2001.” Att använda opinionsundersökningar i stället
för att rapportera om de politiska partiernas utspel är
ett sätt för medierna att markera oberoende. ”Men i
takt med att spelgestaltningarna dominerar hamnar
sakfrågorna i skymundan. Därmedminskar informa-
tionsvärdet, särskilt om det är den politiska kapplöp-
ningen som gör till huvudsak.”28

Jag tar inledningen av valrörelsen 2010 och Ekot
som exempel: Ekot annonserar på sin hemsida föl-
jande: ”Ekots valobservatörer (dessa namnges) ….
granskar sliriga uttalanden och halvsanningar i de-
batten.”29 Vad menar Ekot och vilken är deras ob-
servatörsroll? Menar Ekot att politiken präglas av
halvsanningar eller ger Ekot politiken denna popu-
listiska inramning för att öka sin egen status som ob-
sevatör? Kommer Ekot att bara observera partierna?

En neutral observatör iakttar alla inblandade parter
såväl partier, medier som väljare. Är det bara parti-
erna halvsanningar och glidande formeringar och
inte mediernas, som skall granskas? Det kan också
vara så att inramning är sådan att det är naturligt för
den som lever i media att utgå ifrån politiker står för
halvsanningar.

Medierna har den trippla rollen av att beställa opi-
nonsundersökningar, rapportera om dem och tolka
resultaten. Mediavetaren Jesper Strömberg är tvek-
sam till den rika floran av opinionsundersökningar
och ifrågasätter undersökningarnas kvalitet; om de
som svarar har ”tänkt igenom svaren ordentligt, och
att svaren påverkas av hur både frågorna och svars-
alternativen är formulerade.”30

Tabellen nedan visar att de stora medierna publice-
rade många opinionsundersökningar.
Mest publicerade DN, hela trettio stycken och de
hade beställt 80 procent av dem själva, tätt följd av
SvD som publicerade 25 stycken och hade beställt
68 procent av dem. Rapport och Aktuellt publice-
rade väsentligt färre undersökningar. Detta bör tolkas
som att Stockholmsmorgontidningar markerar obe-
roende men samtidigt framställer sig som företrä-
dare för folket.

Tabellen nedan ger empiriskt stöd för att medierna i
betydande grad gestaltar valrörelser som spel (31
procent) och skandaler (20 procent). Nyhetsmedier
somAftonbladet och kommer upp i 28 procent skan-
daler och TV4 nyheterna i 39 procent. Rapport be-
handlar till 66 procent sakfrågor och de två
morgontidningarna i Stockholm 53-56 procent.
Skillnaden mellan DN och Expressen är liten) Sak-
perspektivet i kvällspress och TV4 är väsentligt
lägre.31
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Aftonbladet Expressen DN SvD Rapport Aktuellt TV4
Antal publ.
opinionsmätningar

Andel av samtliga
artiklar/inslag

Andel medierna själva
var uppdragsgivare för

Aftonbladet 32 40 28 160
Expressen 41 40 19 173
DN 56 27 17 279
SvD 53 34 13 203
Rapport 66 27 6 113
Aktuellt 55 27 18 95
TV4 38 23 39 82
Genomsnitt 49 31 20

Sak-
gestaltning

Spel-
gestaltning

Skandal-
gestaltning

Antal

18 20 30 25 5 9 10

10 10 10 11 4 9 12

72 53 80 68 33 22 60

Antal publicerade opinionsmätningar under valrörelsen 2010 (%)

Strömbäck. Den medialiserade valbevakningen. Ur Nord & Strömbäck. Väljarna, partierna och medierna. SNS 2009

De journalistiska gestaltningarna av politik under valrörelsen 2006. (%)

Strömbäck. Den medialiserade valbevakningen. Ur Nord & Strömbäck. Väljarna, partierna och medierna. SNS 2009
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Ett tydligt tecken på att medierna tränger undan
politiker är utrymmet för återgivande av deras ut-
talanden. Det mesta säger Strömbäck ”tyder på att
politiker numera får komma till tals i nyheterna i
mindre utsträckning än förr.” Soundbites, dvs.
längd på återgivna intervjuer, var 33 sekunder år
1982. Under perioden 1994-2004 var den 16 se-
kunder och längst i Aktuellt och kortast i TV4 Ny-
heterna. (Den senare är en annan mätning än för
år 1982.) Som genomsnitt citeras politiker med 7
meningar per artikel. Urvalet är artiklar där de ci-
teras i Aftonbladet, Expressen, DN och SvD.32

Opinionsundersökningarna påverkar gestaltningen
av partiledarna: Ekot redovisar på vilket sätt de
båda partiledarna Reinfeldt och Sahlin medverkat
på nyhetsplats i de 8 största medierna: Aktuellt,
Rapport, TV4 Nyheterna, Ekot, Svenska Dagbla-
det, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen.
”Mellan den 24 mars förra året och den 23 mars i
år medverkade Fredrik Reinfeldt i 520 nyhetsin-
slag eller artiklar och Mona Sahlin i knappt 350. I
artiklarna och inslagen får också Fredrik Reinfeldt
komma till tals mer än Mona Sahlin och framför-
allt får Mona Sahlin mer negativ publicitet. Ande-
len artiklar och inslag med negativ publicitet är 33
procent för Sahlin mot 16 procent för Reinfeldt.”

Kent Asp, professor i journalistik vid Göteborgs
universitet ”menar att de låga opinionssiffrorna för
Socialdemokraterna och mätningar som visar på
lågt förtroende för Mona Sahlin i sin tur ger nega-
tiv publicitet som sen bidrar till ännu sämre opi-
nionssiffror. Det blir som en spiral där det ena
leder till det andra. Det måste till en klar framgång
för att få till en förändring, säger journalistikpro-
fessor Kent Asp.33

SLUTSATS 7. Medierna agerar som om poli-
tik vore möjligt utan politiker och att väl-
jarna får begränsad hjälp med att få reda
på vad politikerna faktiskt tycker. Däremot
får de veta mycket om spelet och om politi-
kernas personligheter och eventuella till-
kortakommanden. Väljarna får tolkningar
och spel.

Min analogi med fotbollens värld är denna. Det
vore som att få höra tv-kommentarer i studion, för-
och eftersnacket om matchen, höra experterna be-
rätta om oddsen. Man får veta en del om lagledar-
nas privatliv och spänningar mellan olika stjärnor
i truppen, men får få bilder från matchen så att man
skall kan själv kan bedöma prestationerna i idrot-
ten som ändå är huvudsaken. Journalisterna är
budskapet.

Demokratiskt forum
eller marknadsplats

Olof Pettersson har sin bok om Opinionsbild-
ning(2010) en optimistisk syn på demokratins vill-
kor. Han anser kritiken mot spinndoktorer,
PR-byråer och tidningar är överdriven. Han ger i
stället en ljus syn: ”Den snabba teknikutveck-
lingen får stora konsekvenser för den demokra-
tiska åsiktsbildningen. Dagens medborgare är
motiverade, strävar efter mening och är beredda
att lära, utforska och ta kontakt. Därmed skiftar
perspektivet på medieanvändaren: från passiv till
aktiv, från mottagare till deltagare, från konsument
till medborgare.”34

Håller Olof Peterssons resonemang? Som jag
skall visa är en svaghet i Peterssons demokratiop-
timism att han utgår från väljarna som genomsnitt
inte att det är människor med olika kapacitet.
D.v.s. han bort ser från olika exponering och mot-
taglighet för lågkvalitativa media.

Tolkning ett centralare värde
än rapportering

Hur medier arbetar beror inte bara på dess struktur
och finansiering. Det sker också en central för-
ändring i journalisternas roll. Medieprofessorn
Lennart Weibull refereras i DN: ”Medan åsikter
förr var förbehållna ledare- och kulturavdelningar
ska det numera dagligen finnas en tyckare till
hands på varje tidningssida och ett helt gäng i varje
morgon-tv-soffa. LennartWeibull menar att åsikts-
journalistikens utbredning är en aspekt av sam-
hällsutvecklingen. Kunskapsidealet är inte längre
att redovisa hur det faktiskt förhåller sig. Utan i
stället vad det finns för åsikter om det som sker.
Tolkning har blivit ett centralare värde än rappor-
tering, säger Lennart Weibull. I en sådan sam-
hällsutveckling hamnar journalisterna mera i
centrum, de ska vara vägledare och tolkare. Tid-
ningsägarna har upptäckt att åsikter säljer. I mark-
nadsföringen framhåller medierna sina
kolumnister – inte sina bästa reportrar.”35

Tolkningen av journalister bli allt vanligare och att
journalister uppträder som experter t.ex. intervjuar
varandra ”och använder olika former av värdeom-
dömen samt att det ofta är oklart vilken grund de
har för sina slutsatser (Lundell och Olson).”

”Trots att en rad undersökningar visar att journa-
listerna tycker att granskningen hör till de allra
viktigaste journalistiska uppgifterna (Djerf-Pierre



2001) är det mycket ovanligt att valbevakningen
under de sista veckorna före valet innehåller
granskning av den politik som förts under den
gånga mandatperioden.”

Det verkar finnas en enkel förklaring till detta ”om
kravet är att för att artiklarna och inslagen ska räk-
nas som granskande är att de hänvisar till kontrol-
lerbara fakta oberoende av journalisten själv så
innehöll mindre än en procent av artiklarna och in-
slagen år 2000 granskningar av den förda rege-
ringspolitiken (Strömbäck 2004).36

SLUTSATS 8. Kunskapsidealet är inte längre
att redovisa hur det faktiskt förhåller sig.
Att göra analyser med kontrollerbara fakta
kräver mer resurser. Att bedriva vad som
kallas metajournalistik dvs en nivå över
sakfrågor och rapportering av vad andra
tycker kräver mindre resurser.

En konstruktionsverksamhet

Ester Pollack, medieforskare, ger liknande kritiska
perspektiv:

”Det finns fortfarande de som talar om journalis-
tiken som en sorts spegel, som bara har att visa upp
en objektivt korrekt bild av verkligheten. Denna
tanke är djupt felaktig, menar Pollack.” ”Journa-
listik är en konstruktionsverksamhet. Det måste
man vara medveten om. De bilder som ges av
verkligheten beror på många olika faktorer. De
beror på de källor som finns tillgängliga, de beror
på vilka frågor som bedöms vara viktiga vid ett
givet tillfälle. Bilden påverkas dessutom i allt
högre grad av mediernas närmande till underhåll-
ningsindustrin och av en allt större ekonomisk
press på medierna, vilket gör att resurserna saknas.
Den seriösa journalistiken får allt mindre plats.”

Pollak beskriver utifrån sin avhandling hur jour-
nalistiken ändrats med tiden. ”På 1950-talet”, skri-
ver Pollack, ”berättade journalisterna om ett
samhälle i utveckling, fullt av framtidstro. I mit-
ten av 1990-talet har medierna själva tagit klivet
in i maktens centrum.”

”På 1970-talet”, skriver Pollack, ”kämpade jour-
nalisterna i någon mening för demokrati och ytt-
randefrihet – på 90-talet står de i marknadens och
sin egen tjänst.”37

Inte en fjärde statmakt utan ett
marknadsbaserat särintresse

Det finns en föreställning om att medierna är en
ytterligare en statsmakt och att det finns en
maktdelning i samhället inspirerad av Montes-
quieu där den lagstiftande, verkställande och dö-
mande makten hålls åtskilda. Alltså riksdag,
regering och domstolar. Massmedierna skulle vara
den fjärde makten som kontrollerar de tre tidigare.
(Men ingen skulle acceptera att domstolarna vara
marknadsbaserade.)

Medierna är inte bara eller främst en fjärde stats-
makt. De är både ”arena och aktör”. Deras poli-
tiska roll förutsätts utövas utan bindningar till
statsmakt eller partisystemet. Men de moderna ny-
hetsmedierna ”representerar ett marknadsbaserat
särintresse”.38

Skandalerna fyller två syften för medierna. De för-
enar mediers roll som marknadsorgan, skandaler
säljer, samtidigt som det legitimerar att medierna
granskar makten.Att fälla en minister ger inte bara
upplagor, det ger också inom den egna gruppen
prestige och utmärkelser t.ex. en guldspade för
grävande journalistik.

Det ser alltså ut som om medierna granskar mak-
ten men medier kanske bara granskar vissa
maktpersoner utifrån de vinklar som ger hög upp-
laga. Då granskar de inte maktutövningen, utan
möjligen makthavarnas tillkortakommanden.

Ett avgörande problem är att medierna legitimeras
genom granskning av makthavarna som personer
och genom att ge en populistisk bild av maktha-
varna där uppe, sådana som skor sig på andras be-
kostnad och som inte lever som de lär. Det finns,
påpekar Skandalernes marknedsplass, ingen mot-
kraft i de moraliska frågorna i dreven eller i flock-
jakten. Journalistiken hör till pressfriheten inte till
etiken. Journalisternas ”makt och möjlighet att le-
gitimera sig själva saknar motstycke. När andra in-
stitutioner vill ge kritik är de beroende av media.
Nyhetsmedierna själva behöver knappast någon
annan ideologisk apparat när redaktionerna eller
journalistiken utsätts för kritik. Ekecrantz och Ols-
son 1994:23).”39

Om en hel grupp av medier beter sig moraliskt
tveksamt har de således ingen motkraft. Det är
bara enskilda artiklar som kan fällas. Motargu-
mentet är att köparna av tidningar också bestäm-
mer, men jag har visat att de finns goda
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invändningar mot det argumentet. För värdet på
medieprodukten kan vara mycket lågt och ändå
finns det efterfrågan – därför att priset (marginal-
kostnaden) är lågt till följd av att mediekonsum-
tion finansieras via reklam.

Man kan jämföra mediernas självkontroll med det
kvalitetsarbete som nu utvecklas inom den medi-
cinska verksamheten – som inte bara syftar till att
i ansvarsnämnder fälla enskilda personer. Socials-
tyrelsen har nationella program för varje sjuk-
domstyp. De växer fram i konsensus med läkarna
om hur olika sjukdomar ska behandlas. Det finns
öppna jämförelser som visar på skillnader i kvali-
tet mellan olika vårdenheter. Den systematiska
kvalitetskontrollen inom medierna är långt sva-
gare.40

Marknadens makt över medierna

Denna rapport handlar om vissa aspekter av me-
diernas makt över politiken. Men man bör också
komma ihåg att marknaden har makt över medi-
erna, inte minst genom annonser.

Professorn i medieekonomi Karl Erik Gustafsson
visar i sin bok om reklamens makt över medier föl-
jande: Undersökningar i USA visar att redaktio-
nernas arbete påverkas av reklamen. Han drar av
finsk reklam-tv slutsatsen att ”ju fler kanaler som
kämpar om samma reklamintäkter, desto starkare
blir reklamens makt”. Om svensk mediemarknad
drar Gustafsson inga tydliga slutsatser, men pekar
på att det finns ett problem med textreklam.41

Reklamverksamheten i Sverige är omfattande.
Nettoomsättningen för reklam- och marknadsun-
dersökningsföretagen var 2008 hela 53,5 miljarder
kr enligt SCB. Denna redovisning innefattar inte
all reklam, t ex PR-byråers verksamhet, varför ”re-
klamen” kan uppskattas utgöra uppemot 2 procent
av BNP. Branschens förädlingsvärde, dvs. deras
bidrag till BNP är hela 17,2 miljarder kr. Det är
alltså ingen liten bransch. Jämför med fordonsin-
dustrin som omsätter 263 miljarder kr och har ett
förädlingsvärde på 51,2 miljarder kr. Reklamen
motsvarar således en femtedel jämfört med for-
donsindustrins omsättning och ca en tredjedel vad
gäller förädling.42

En annan källa anger den totala investeringen i in-
formations/PR-verksamhet i Sverige till 41,3 mil-
jarder kronor 2009 vilket är en minskning från
2007, då volymen var ca 46 mdr och i närheten av
SCB:s uppgifter. Sveriges Informationsförening &
Precis visar också att kostnaderna för köpt reklam

underskattar den totala kostnaden för köparna ef-
tersom hälften av de köpande informationsavdel-
ningarnas budget är interna kostnader. Det
reklamindustriellakomplexet är således större än
de utgifter som finansierar media. Det betyder att
antalet människor som försöker påverka bland
annat genom media är större än vad som framgår
av reklamkostnaderna.43

SLUTSATS 9. Det låga- och sjunkande förtro-
ende för de marknadsbaserade medierna bör
knytas till att de anpassar sig till reklamens
villkor. Den starka konkurrensen driver me-
dierna till en produktion som har sjunkande
förtroende hos allmänheten.

Medierna skall informera men de skall också en-
gagera tittar/läsare/lyssnare för att inte förlora pu-
bliken till andra program eller andelar till andra
medier. Det innebär att konkurrensen också skru-
var upp tempot i medier. Ett mått på detta är att
partiledarna har fått börja prata fortare i tv. Under
åren 1956-60 yttrade de 146 ord per minut medan
åren 1976-1994 hade takten ökat till 184 ord. Men
när de har mer egen kontroll, som i riksdagens ta-
larstol, har inte takten ökat. Mot slutet av 1990-
talet hände det nästa varannan gång att
partiledarens svar avbröts av journalisten. Ut-
vecklingen innebär ”att man alltmer sällan hinner
diskutera samhällsproblemens orsaker (Esaiasson
och Håkansson 2002).44

Fläckfrihet vikigare än kapacitet

Skandaler ändrar villkoren för politiken. Det är väl
det som mediers granskande uppgift syftar till, kan
man tycka. Det finns dock ett vidare problem.
Skandalerna leder till ”behovet” av ”fläckfria” po-
litiker. ”Moralisk vandel blir viktigare än politisk
profil och handlingskraft. Politikerskandaler er-
sätter uppmärksamhet på sakfrågor och politiska
partier. Politikens personorientering förstärks.”46

Tankesmedjor
– i symbios med medier

Den som följer medier ser allt oftare att represen-
tanter för tankesmedjor citeras och att de sitter i
tv-sofforna som kommentatorer. Tankesmedjorna
lever i symbios med medierna. Anders Borg såg i
början på 1990-talet behovet av tankesmedjor. Jag
citerar tidningen Fokus: ”Efter lite kallprat med
Håkan A Bengtsson, kom han fram till vad han
ville ha sagt: – Ni i vänstern borde också starta ett
Timbro. Även om en rapport bara blir läst av för-
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fattaren, har i alla fall han tvingats tänka igenom
sin sak och formulera sig. Det ger fler chansen att
tänka hela tankar.”

Politiken har förändrats genom att produktionen
av idéer och flödet till medierna ändras. Statsveta-
ren Olof Petersson säger att ”Så länge samför-
ståndsandan rådde skulle alla parter höras, eller
vara med där besluten fattades. Statsapparaten an-
passades därefter. En utredning fick ta tid och or-
ganisationer, experter och forskare deltog ofta.
Statens offentliga utredningar, SOU, var den tidens
tankesmedja och spelade en viktig roll fram till 70-
talet. Nu snabbutreder man, stiftar lagar och ser
om det funkar.”

En annan orsak till tankesmedjornas frammarsch
är att de politiska partierna spelar en mindre roll
som idéproducenter. I Tyskland, Österrike och Fin-
land har man sedan länge tagit konsekvenserna av
detta, och en del av partistödet slussas direkt till
partiernas tankesmedjor. Även Europaparlamentet
ger ekonomiskt stöd till partigrupperna närstående
tankesmedjor. I USAär det »thinktanks« som pro-
ducerar idéerna, medan partierna bara är valappa-
rater.46

SNS och Timbro och IFN är de tre största privata
tankesmedjorna, långt större än andra. Arbetarrö-
relsens Tankesmedja har tre anställda. Samman-
lagt har de tre här redovisade ”borgerliga”
smedjorna ca 80 personer anställda. SNS är en stor
och etablerad smedja, över 60 år och omsätter
2009 ca 36 miljoner kr med drygt 30 anställda.47
Institutet För Näringslivsforskning IFN, tidigare
IUI, har ca 30 personer anställda, oklart dock hur
många på heltid.48

Jämför också med Timbro: ”Timbro erbjuder en
omfattande verksamhet som involverar långt fler
än de 15-20 personer som är anställda på Timbro.
De programområden vi för närvarande fokuserar
på är folkkapitalism, välfärd och reformstrategi,
bistånd och global utveckling samt kultur. Inom
ramen för Timbros verksamhet driver vi också
Timbro Medieinstitut. Vi publicerar 10-15 böcker,
ca 20 rapporter samt ordnar omkring 100 semina-
rier, möten och arrangemang varje år. Flera av våra
medarbetare är flitigt anlitade som kommentatorer
och debattörer i olika medier. Huvuddelen av vår
verksamhet är koncentrerad till Stockholm men vi
är också verksamma i södra Sverige genom
Timbro Syd.”49

Men hur är det med finansieringen av tankesmed-
jorna? Här finns en förenklad liberal demokrati-

syn. Dagens Nyheters politiske redaktör PeterWo-
lodarski visade i en artikel den 6 september 2009
att näringslivets satsar på Industrins utredningsin-
stitut samt olika tankesmedjor. Han menar att In-
stitutets ”långsiktiga effekt på samhällsklimat kan
vara betydande i ett litet land som Sverige”. Wo-
lodarski beklagar också att ”Socialdemokraterna
och LO inte har gjort något åt den skriande bristen
på tankesmedjor och forskningsinstitut inom arbe-
tarrörelsen”.50

Här framträder en Wolodarski som inte tänker på
att de materiella villkoren kan ha någon betydelse
för lika förutsättningar att finansiera opinionsbild-
ning.

Hur rättvist behandlar staten de båda sidorna? Jag
utgår nu ifrån hur staten de facto via skattesyste-
met behandlar bidrag till politisk opinionsbildning.
Jag visar i fotnot nummer 51 att en löntagare måste
tjäna 188 kr för att kunna ge 100 kronor. 88 kronor
är skatt.

Arbetsgivarna har avdragsrätt för avgifter till sina
intresseorganisationer genom att de kan gå omvä-
gen via ett ”servicebolag”. Regeringen har däre-
mot tagit bort löntagarnas möjlighet till avdrag för
avgiften till fackföreningen.

En kapitalägare som tjänar 188 kronor och som får
dra av mot bolagskatten kan förstås ge bort 188.
Därmed blir demokratikvoten 1,88. Denna demo-
kratikvot på nära 2 är tillsammans med den på-
tvingade arbetslöshetsavgiften till a-kassan leder
till följande slutsats.

Slutsats 10. Staten behandlar inte parterna
eller blocken jämbördigt utan förstärker re-
spektive försvagar deras maktresurser. ( Se
avsnitt om Mina jäv.)

Den suveräna väljaren
En föreställning är att medierna inte har så stor be-
tydelse för politiken utan att väljarna är suveräna
vid valbåsen och kan se igenom mediernas bild.
Hur sant är det påståendet? En medietäckning som
ger stort utrymme för normbrott kommer per defi-
nition att ge mindre utrymme för sakfrågor och un-
derliggande värderingar.

Skandalernas marknedsplass hävdar att gränsen
mellan organisationernas front- och bakregion bli-
vit mindre tydlig och i och med tv-medier så blir
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gränsen mellan det privata och offentliga mindre
tydlig.52

En medietäckning som ger stort utrymme för
normbrott ger bilden av dom där uppe mot oss här
nere. Genom förenklingarna och perspektiven
gynnar de en populistisk strömning i samhället.

Utsatthet och
exponering
för personfixerad
journalistik
I detta avsnitt diskuterar jag exponering och mot-
taglighet för mediedrev eller personfixerad jour-
nalistik. Begreppet exponering och mottaglighet
används av socialmedicinarna för att analysera för-
klaringar till skillnader i individers hälsa och dessa
skillnaders sociala förklaringar.

Utgångspunkten är att det finns en misstro mot po-
litiker och partier och som har ökat sedan år 1968,
men som under 00-talet verkar att planat ut. Drygt
60 procent uttalar ett misstroende mot partier eller
politiker. Den radikalisering och utveckling mot
ökad jämlikhet som präglade utvecklingen efter år
1968 och framåt innebar samtidig ett ökat miss-
troende – även om intresset för politik inte mins-
kade.

I det följande ska jag driva tesen att lågkvalitativa
eller opportunistiska medier skadar vänsterparti-
ernas mest. Mitt antagande är att väljare med lägre
utbildning eller lägre inkomst oftare röstar på
vänsterpartierna.

Exponeringen

Det första är exponeringen. Ett mått på exponering
är hur många som läser morgontidningar i olika
sociala grupper. Slutsatsen är inte oväntat att:
”Bland ickeläsarna finns en överrepresentation av
låginkomsttagare, arbetslösa, invandrare, ensam-
boende samt unga, och inom dessa grupper har an-
delen ickeläsare dessutom ökat de senaste
decennierna.” ”Den regelbundna läsningen bland
personer i arbetarhem är nu 58 procent, att jämföra
med 72 procent i tjänstemannahem och 74 procent
bland högre tjänstemän/ akademiker.” Det skiljer
16 procentenheter till de morgontidningsläsande
högre tjänstemännen/akademikerna, men om man
”inkluderar gratis- och kvällstidningar, att skillna-
den mellan grupperna i detta hänseende är betyd-
ligt mindre, 8 procentenheter”.54

En central faktor här tycks vara priset på informa-
tion. Skillnader i mediekonsumtionens omfattning
minskar när man tar hänsyn till gratistidningar och
kvällspress, som alltså fler ur arbetarklassen kon-
sumerar. Här har jag inte tillgång till information
om hur mycket olika sociala grupper konsumerar
av andra medier, men rimligt är att tro att grupper
med lägre inkomster konsumerar medier till ett
lägre pris och rimligtvis också en lägre kvalitet.

Det innebär att olika grupper är olika exponerade
för medier av olika kvalitet. Nu har jag ingen egen
objektiv uppfattning av vad som är kvalitet, men
redovisning av tilltron till olika medier visar att
medborgarna anser att kommersiell kvällspress

och privat etermedia har lägre kvalitet än pu-
blic service och i någon mån också Stock-
holms morgontidningar.

Slutsats 11. Exponering för personfix-
erad journalistik är högre för dem med
kort utbildning och arbetarklassen och
de folkliga demokratiska strukturerna
av traditionellt slag som kan balansera
är svagare.

”Populism, rörelse eller ideologi som utnyttjar folkligt missnöje och un-
derblåser det med enkel, demagogisk och opportunistisk argumentation.
Den politiska populismen har ofta haft sin grund i missnöje med skatter,
byråkrati eller invandring. Populistiska partier har ofta starka ledare som
står för hela organisationens idéutveckling.”53

nnee..ssee

Källa: Valundersökningarna, SCB
Kommentar: Procent som instämmer i påståendena: ”Partierna är bara intresserade av folks
röster, men inte av deras åsikter” = Misstro mot partier och ”De som sitter i riksdagen och be-
slutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker” = Misstro mot politiker

Misstro mot partier och politiker. 1968-2006. Procent
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Mottagligheten

Mottagligheten för mediedrev mot förtroendevalda
eller politiker beror också på vilken social position
man har. ”Om man arbetar med produkter eller har
ett fysiskt krävande arbete minskar sannolikheten
för att man har förtroende för svenska politiker.
Men upplever man arbetet som mer meningsfullt
är sannolikheten däremot större för att man kän-
nerett förtroende.”  Statsvetarna Bengtsson och
Berglund säger också att ”med en högre utbild-
ningsnivå ökar sannolikheten för att känna ett för-
troende för svenska politiker”.55

Information om politiska frågor kan man få via
medier eller via diskussioner med andra och själv
delta i diskussionen. Det är stora skillnader mel-
lan gruppers deltagande i diskussionen. Andelen
som säger att de oftast deltar i politiska diskussio-
ner är år 2007 för högre tjänstemän 63 procent och
i andra ändan 38,3 procent för dem som är födda
utomlands. 45,3 procent av arbetarna deltar oftast
i en politisk diskussion. 

De typiska väljarna för socialdemokraterna är de
mest sårbara. De har lägre tillit till politik och po-
litiker, de har en mediekonsumtion av lägre kvali-
tet, mindre dagspress och public service.
Statsvetaren Maria Oskarsson visar att ”personer
med låg inkomst, i arbetaryrken eller med låg ut-
bildning är mindre engagerade och hyser mindre
förtroende än de med hög inkomst, i tjänsteman-
napositioner eller med hög utbildning”. Oskars-
sons bild är också att dessa ”är betydligt mindre
integrerade i den politiska sfären”. Oskarsson
menar att man hör ropen från de starka i samhället,
men bara viskningar från de andra.56

Vilket parti vinner och förlorar 
på utvecklingen i medierna?

Man kan förpassa till papperskorgen frågan om
valrörelsen har någon betydelse säger  statsveta-
ren Jesper Strömbäck. I sin analys av valet 2006
kommer han fram till att flera av partierna hade
problem med att behålla sina väljare under valrö-
relsen men att socialdemokraterna och modera-
terna lyckades väl med detta. Valrörelsen hade
betydelse för väljarnas beslut.

Men frågan är om mediestyrda valrörelser mobilise-
rar väljarna och vilka som tjänar/förlorar på mobili-
seringen. Strömbäck redovisar interjuver med 1 007
personer som upprepade gånger under valrörelsen får
svara på frågor, dvs. de utgör en panel. Resultaten är
att ”valrörelsen 2006 hade vissa mobiliseringseffek-
ter”.  Effekten var att det politiska intresset ökade
med 0,07, frekvensen i de politiska diskussionerna
med 0,03 och nyhetskonsumtionen med 0,17.57

Mediestyrda valrörelser är förenliga med den de-
mokratiska elitmodellen d.v.s. där aktörer är me-
dierna och politikerna och fokus är spel men inte
demokrati som deltagande eller där väljarna är ak-
törer och fokus är sakfrågorna. Valrörelserna mo-
biliserar inte särskilt mycket väljarna att diskutera
politik, men väl att konsumera nyheter vilket man
får anta ligga i medieproducenternas intresse.

Jag gör också tolkningen att partierna behöver hög
mobilisering för att deras anhängare skall rösta på
dem och framför allt att inte valskolka. Partier som
behöver hög mobilisering är därmed inte betjänta
av denna typ av valrörelser.  

Ett än större problem framkommer när man ser att
partier som Sverigedemokraterna har en väljarkår
som stämmer överens med statsvetarnas beskriv-
ning ovan. De består av individer med karaktäris-
tika (utbildning och arbetsuppgifter) som gör att
de är mer exponerade för och mer mottagliga för
populistiska budskap.

Sverigedemokraternas valmanskår har en kraftig
överrepresentation för arbetare, 48 procent mot 31
procent i valmanskåren och bara 15 procent har
högskoleutbildning mot 38 procent i valmanskå-
ren. De är också överrepresenterade bland arbets-
lösa, de som är i arbetsmarknadsprogam och bland
förtidspensionärer. Uppväxten är oftare landsbygd
eller mindre tätort.58 En allmän politikermisstro är
påtagligt mycket vanligare bland Sverigedemo-
kraternas väljare. ”Sverigedemokrater är nästan
lika politikermisstroende som blankröstare.”59

1980/81 2007
Utrikesfödda,
båda föräldrarna 34,8 38,3
Inrikes födda, 
båda föräldrarna 35,7 45,3
Samtliga arbetare 28,0 34,5
Samtliga tjänstemän 46,0 52,5
Högre tjänstemän 61,6 63,0
Samtliga 34,9 45,3
Källa: Levnadsnivåundersökningarna. SCB 2010.

Deltar oftast i politiska diskussioner. Procent
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Jag gör tolkningen är att mediestrukturen bidrar
till misstro mot etablerade partier och gynnar
framväxten av populistiska partier. 

Är det rimligt att tro mediedreven i första hand på-
verkar valdeltagandet? Väljarna är blaserade och
”när valalternativen framstår som alltför gråmele-
rade och diffusa stannar man lika gärna hemma”.
Statsvetarna konstaterar: ”Det lägre valdeltagan-
det har blottlagt ökande sociala skillnader. Den po-
litiska ojämlikheten blir allt mer markerad och
riskerar i förlängningen att leda till en tvåtredje-
delsdemokrati. Även om majoriteten alltjämt nås
av partiernas valbudskap och mediernas journalis-
tik finns det befolkningsgrupper, särskilt i förorts-
områden, som i praktiken står utanför det
demokratiska samhällslivet.”60

Jag menar att det är en för enkel slutsats att väl-
jarna är suveräna i sina valbås och att de fritt kan
sortera i den information de får. En långsiktig trend
(som bröts valet 2006) är att väljarna avstår från
att rösta. Det kan bero på att partierna väljer att
vara mer gråmelerade. Det kan vara så att parti-
erna väljer/tvingas att göra detta därför att medie-
landskapet har förändrats och att det innebär större
risker att nå ut med saklig information, t ex om in-
förande av biltullar eller mer restriktiva regler för
antibiotikaförskrivning.

Valforskare pekar på att socialdemokraterna har
mest att vinna på att mobilisera från soffan. ”Vid
alla val mellan 1979 och 2006, med ett nätt un-
dantag för valet 1998, har socialdemokraterna haft
mer stöd bland icke-röstare än bland röstare.” ”Det
har funnits en reserv som inte har kunnat mobili-
seras. ”Valet 2006 lyckades socialdemokraterna i
mindre omfattning än moderaterna mobilisera från
soffan.” Valdeltagandet var 2006 högre än tidigare
men det ligger lägre än under tidigare decennier.61

Valforskare och medieforskare säger att ”i varje
valrörelse finns något eller några partier som får
ogynnsam uppmärksamhet, men också att det är
olika partier i olika valrörelser. Svenska medier är
i detta avseende varken vänster- eller högervridna.
Medierna framstår i stället som oförutsägbara.”  

Jag invänder självfallet inte mot detta. Men fors-
karnas uttalande här gäller behandlingen av parti-
erna i valet inte mediernas roll för valdeltagandet
och demokratin.62

Slutsats 12. Medierna bidrar inte till att
mobilisera väljare att rösta när de inriktar
sig på spelgestaltning, opinionsundersök-

ningar och skandaler i ställer för att rap-
portera om sakfrågor. De bidrar till att
framväxten av populistiska partier som
Sverigedemokraterna vilket rimligen miss-
gynnar vänsterpartierna.

Jag ställer frågan om det finns en strukturell bias så
att medielogiken bidrar till misstroende mot poli-
tiker som missgynnar partier vars väljare har hög
exponering respektive mottaglighet för kom-
mersiellt präglad politisk journalistik. Misstron
mot politiker är en följd av medielogiken och för-
knippad med både lägre valdeltagande. 

Vem företräder folket,
politikerna eller 
medierna?
Sverige har flera grundlagar. Regeringsformen och
lagar om tryckfrihet och yttrandefrihet. Rege-
ringsformen är ambitiöst demokratisk. Den stad-
gar: ”1 § All offentlig makt i Sverige utgår från
folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri
åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den
förverkligas genom ett representativt och parla-
mentariskt statsskick och genom kommunal själv-
styrelse. Den offentliga makten utövas under
lagarna.”

I andra paragrafen sägs att ”det allmänna skall
verka för att demokratins idéer blir vägledande
inom samhällets alla områden samt värna den en-
skildes privatliv och familjeliv.”63

Den enskildes privatliv och familjeliv lyfts alltså
upp, men det finns i mediesamhället en stark spän-
ning mellan den granskande journalistik och indi-
videns integritet. Men, framför allt, utgår verkligen
all offentlig makt från folket? Och utövas den of-
fentliga makten under lagarna?

Olof Petersson visade i mitten av 1990-talet att an-
delen av befolkningen som var med i ett politiskt
parti under 1950-talet var över 15 procent, för att
under 1980-talet hamna under 10 procent.1991 var
antalet medlemmar ca 625 000 för att fram till mit-
ten av 00-talet ha halverats till ca 330 000.64 

SCB:s redovisar i diagrammet nedan att antalet
medlemmar i politiska partier minskat från 17 re-
spektive 11 procent för män och kvinnor till 6 re-
spektive 4 procent år 2006.65
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Medievetarna Nord och Strömbäck 2004 diskute-
rar journalistikens koppling till olika demokrati-
modeller. (Jag utgår från en föreläsning av
Svensson Limsjö.C. om deras analys.) 

I en samtalsdemokrati är rationella samtal i fokus
och i en deltagardemokrati medborgarnas delta-
gande. Men i en elitdemokrati ligger fokus på medi-
ernas granskning av politiker. Det är politikerna och
medierna som är agendan inte medborgarna.66 67

Det är inte heller så att det bara är synd om parti-
erna. Statsvetarna visar också att partierna blivit
mindre beroende av medlemmarna som ambassa-
dörer för partiernas budskap och att de numera
litar mer på medierna. De är mindre beroende av
medlemmarna för att registrera folkopinionen, det
sker numera med opionsmätningar och fokus-
grupper. Partiernas ekonomiska beroende av med-
lemmarna har minskat. De svarar nu för bara 4-5
procent av inkomsterna och det kommunal och
statliga partistödet för 70-80 procent.68 Samman-
taget har partierna gjort sig mer beroende av me-
dierna och mer sårbara för medierna. 

Slutsats 13. Det finns en uppenbar spänning
mellan medigranskningen/elitdemokratin
och förutsättningarna för samtalsdemokra-
tin när partiväsendet är försvagat.   

Individualisering och 
partiernas försvagade ställning?

Informationssamhället har således en politisk logik.
Naturen hatar vakuum, försvagas en kraft eller ett
element så fylls de av en annan. Statsvetaren Pe-
tersson påpekar att ”partiorganisationernas försva-
gade opinionsbildningskraft har lämnat ett vakuum,
som journalister och massmedier fyller ut.”69 

Petersson beskrev för några år sedan ”utveck-
lingen som en maktkamp mellan partier och me-
dier. Stridsfrågan är inte oviktig i en demokrati:
vem kan bäst göra anspråk på att vara ombud för
folkopinionen?” ”En av de största politiska för-
ändringarna under de senaste årtiondena är medi-
ernas ökande makt. Medierna anser sig numera ha
minst lika stora anspråk på att företräda folkopi-
nionen. Det flitiga utnyttjandet av opinionsmät-
ningar är ett exempel. Inflytande över valrörelsens
uppläggning är ett annat.” Petersson citerar andra

statsvetare: ”Denna förändring har av statsve-
tarna Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson
betecknats som en av de största maktförskjut-
ningarna under 1900-talet.”70

Den fråga Petersson reser är djärv och inte be-
haglig. Hans analys av mediernas maktaspira-

tioner leder fram till att medierna, utöver att öka
upplagan och de ekonomiska intäkterna, har egen-
intresse av att utöka sitt revir och att minska poli-
tikens revir. I det perspektivet blir mediedreven
logiska för att legitimera medierna och utöka deras
revir på bekostnad av politikens. Dreven kanske
inte bara är mot politiker utan lika mycket mot po-
litiken som domän.  

I nästa fas i en sådan utveckling kan man tänka sig
att politiken försöker att minska mediernas utrymme
genom olika former av begränsningar. Näringslivet
bygger barriärer av informationsmänniskor kring
sina chefer. Moderaternas tveksamhet, försiktigt ut-
tryckt, inför public servicetanken är ett exempel. Det
finns säkert socialdemokrater som vill minska me-
diernas makt. Det är fel väg att gå.  

Min iakttagelse, som ekonom, är att det vi ser är en
relativprisförskjutning mellan olika typer av in-
formation. Den kvalificerade journalistiken blir
dyrare och den enklare billigare, vilket ökar efter-
frågan på den senare. 

Slutsats 14. Ropa inte efter regleringar, utan
öka tillgängligheten till kvalitativ journalis-
tik och se den som en allmän nyttighet. 

Medlem i politiskt parti 1980-2006 efter kön. Procent.

Källa: Demokratistatistik 2008. SCB

Journalistikens koppling till demokratimodeller

Elitdemokratri Deltagardemokrati Samtalsdemokrati

Agenda Medier (politiker) Medborgare Medborgare

Fokus Granskning Deltagande (Rationella) Samtal

Källa: Nord. L & Strömbäck. J. Medierna och demokratin. Studentlitteratur 2004.
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Demokrati kräver partier och partier kräver politi-
ker. Mitt uppsåt är inte att visa att politiker är bra,
även om jag tror att de är något bättre än genom-
snittet i befolkningen tack vare urvalsprocessen
och inte minst genom den kontroll de utsätts för.
När jag bläddrar igenom litteraturen om medie-
drev, t ex boken ”Mediadrev – så överlever du”,
hittar jag få fall som inte förtjänar publicering.71
Men proportionerna är inte sällan alldeles orim-
liga. Min ambition har varit att visa att på struktu-
rerna bakom dreven. Det som händer är ingen
slump.

Det finns tre vägar att gå: 

”En god förmåga att förvärva, förstå och använda
information om hälsa och sjukdom underlättar vår
möjlighet att fatta välgrundade hälsorelaterade be-
slut både när vi är friska och sjuka, ”säger fors-
karna Lena Mårtensson och Gunnel Hensing. På
engelska används termen ”health literacy” för
denna förmåga.72 På samma sätt behövs det en
ökad medialiteracitet där konsumenterna mer kri-
tisk värderar media som de gör eller borde göra
när de köper och lagar mat. Hur mycket socker och
salt och fett, vilka tillsatserna är, hur maten har
producerats osv? Det kräver resurser av konsu-
menterna och de har olika förmåga till både me-
dialiteracitet och hälsoliteracitet. 

Den andra vägen är bättre regler. Slutsatsen är att
ju mer marknadsberoende medierna är och ju mer
oreglerade journalistiken är ju lägre är deras för-
troende. Det behövs inte mer granskning av medi-
erna, det behövs mer skydd av journalistiken och
journalisters integritet. Förtroendet för medierna
kan nog bara öka med genom regleringar som be-
gränsar reklamfinansieringens inflytande. 

Den tredje vägen är att utveckla kvalitetsprogram
så som sjukvården gör. De syftar inte till att ifrå-
gasätta enskilda insatser utan att sprida den bästa
tillämpningen och skapa koncensus kring den i
professionen. 

Mina jäv
Inom flera vetenskaper ska man vid publicering av
artiklar redogöra för sina bindningar eller förklara
att man är fri från bindningar. Jag är inte fri från
bindningar. 

1. Jag har varit ordförande för Fief, fackets
forskningsinstitut, och fått lägga ned denna
smedja, därför att LO och fackförbunden inte

längre kunde finansiera verksamheten. Mins-
kade resurser för facket innebar att LO-ekono-
mernas verksamhet bantades. Jag skriver för
Arbetarrörelsens Tanke smedja och ibland för
Arena. Min roll som chefekonom i LO var i
symbios med medier. Jag har inget att klaga på
refererande eller kommenterande journalister
under de 20-25 år jag deltog i spelet. (Höga no-
teringar som mycket ofta citerad ekonom och
placering på Fokus maktlista)

2. Jag har varit statssekretare åt Björn Roseng-
ren och Mona Sahlin. Därmed har jag också
varit nära några mediedrev. Det betyder att jag
ägnat åtskillig tid åt att studera Sahlins kapaci-
tet som beslutsfattare, hennes förmåga att
lyssna på experter och hennes lugn i beslutsi-
tuationer – och, inte minst, hennes tydlighet i
vad gäller roller (delegerar) och avsaknad av
övertro på sin egen förmåga. Hon är en bra
”bollmottagare” och kan använda andras ar-
bete.

Jag har som jävig och ”insider” en annan bild
än den mediala, en slarvig person som talar slä-
pig stockholmska (har ej doktorshatt). Sahlin är
mycket snabb i skallen och ordväxlingen. Jag
bevittnade under tidigt 90-tal hennes förmåga
att leda sammanträden med seniora politiker i
konfliktfyllda frågor. På den politiska kartan
finns få som sticker ut genom att våga vara
djärva och gå in i de svåra frågorna. Sahlin är
en av dessa få.  

3. Jag avgick från AMF:s styrelse, enligt interna
LO-regler, innan det blev känt att VD och vice
VD hade flyttat sina pengar för att skydda sina
sparanden. Jag har inte kvar några protokoll
eller andra papper, men min minnesbild är den
som Ebba Lindsö återger i sin bok. Styrelsen
fattade inte beslut om VD-pensionen. Drevet
mot Wanja Lundby-Wedin hade minst sagt
bräcklig grund. Vad som är viktigast är sub-
stansen; kunderna var inte lurade. AMF-avgif-
terna är låga och företagets avkastning är
mycket god och det innebär att löntagarna där-
med har ett bra alternativ. Det visar samtidigt
hur lätt det är att i ett mediedrev minska tilliten
för en förtroendevald person eller ett företags
varumärke. 
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Syftet med denna rapport är att diskutera medieutvecklingen
det senaste decenniet och ställa det i relation till det svenska
partisystemets utveckling. Det sker huvudsakligen genom att
referera vad valforskare och medieforskare säger om utveck-
lingen. Det sker mot bakgrund av den strukturomvandling
som sker i politiken med färre partiaktiva och samtidigt ökad
konkurrens om uppmärksamheten.

Rapportens författare, LOs förre chefekonom DanAndersson,
presenterar 14 slutsatser utifrån den granskning han har
gjort.

Samtliga Tankesmedjans rapporter kan laddas ned från
www.arbetarrorelsenstankesmedja.se.


