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Förord
Ett antal medarbetare på Högskolan i Halmstad har via en seminarieserie utarbetat ett underlag för denna antologi som vi kallar Vinklade budskap – perspektiv på politisk kommunikation.
Samtliga medarbetare ansvarar för innehållet i respektive kapitel. Arbetet har letts av en redaktionskommitté bestående av Hans Bengtsson, Anna Isaksson och Matts Skagshöj med Hans
Bengtsson som redaktör och samordnare.
Innehållet i denna antologi bygger på studier som medarbetarna genomfört i olika sammanhang.
I tre av fallen är det erfarenheter från genomförda doktorsavhandlingar som ligger till grund
för respektive kapitel, i ett par fall är det pågående avhandlingsprojekt och i övriga fall andra
projekt som rör politik och kommunikation. Som en röd tråd går tanken att de budskap som
kommuniceras till oss som medborgare inte är neutrala och objektiva utan präglas av sändarna
och andra involverade aktörer – alla budskap är mer eller mindre vinklade. Som mottagare är vi
också präglade av den sociala och kulturella situation vi befinner oss i när vi tolkar de budskap
som möter oss.
I det inledande kapitlet fokuserar författaren på centrala begrepp som återkommer i antologin
– politik, kommunikation och demokrati – och på några användbara samhällsvetenskapliga analysmodeller. Därefter följer kapitel om dels vetenskapens roll som politisk kommunikation, dels
hur retoriken används över tid i politiska sammanhang. Att musik också är ett uttryckssätt och en
kanal för politisk kommunikation visar en av författarna genom exempel från 1970-talspunken.
I en andra del i antologin behandlas massmediernas roll ur olika perspektiv. Ett par kapitel behandlar medialiseringen av politiken respektive utvecklingen av sociala medier. Är medierna
oberoende informationsförmedlare eller opinionsbildande aktörer? Vilken betydelse har internet
i ett demokratiskt perspektiv? Viken roll spelar egentligen medierna i politiken? I ett kapitel
redovisas morgontidningars publicering i ett genusperspektiv och i ett annat kapitel press- och
tryckfriheten i Sverige under andra världskriget.
Den tredje delen i antologin har såväl ett internationellt som ett nationellt perspektiv på genomförande av politiska processer. I ett kapitel diskuterar författaren tankesmedjornas roll i amerikansk politik. Därefter får vi inblick i vilket handlingsutrymme olika aktörer har i genomförandet
av projekt finansierade av Europeiska socialfonden. I ett avslutande kapitel analyseras kommunikationen i ett styrelserum – uppfattar de förtroendevalda i ett kommunalt bostadsföretag sig som
politiker eller som företagare?

Halmstad februari 2015
Hans Bengtsson
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Del I
Politisk kommunikation
– ett flerdisciplinärt
forskningsfält

Politik, kommunikation
och samhällsanalys
Hans Bengtsson
Hur påverkas vi av alla politiska budskap som möter oss dagligen via radio, tv och dagstidningar? Vad innebär det ökade användandet av Internet och sociala medier? Och vad betyder
personliga möten med arbetskamrater och vänner för hur vi bildar oss en uppfattning i viktiga
samhällsfrågor? Intresset för politik och kommunikation har gamla anor. Systematiska studier
om påverkan fanns redan under antiken till exempel i skrifter av Aristoteles på 300-talet f. Kr.
Detta forskningsfälts historiska arv inkluderar vidare klassiska retoriker som Cicero, Thomas av
Aquino, Machiavelli, Shakespeare och många andra. Härskare och diktatorer var tidigt medvetna
om betydelsen av att kontrollera och censurera informationsflödet på olika sätt. I Sverige var
redan Gustav Vasa mån om att strategiskt bygga upp sin mediala image (Berglund 2007). Men
formerna för och möjligheterna att framföra politiska budskap har över tid förändrats i grunden.
Forskning om politisk kommunikation som ett självständigt, flervetenskapligt område är dock
av yngre datum. ”Although political communication is one of the oldest areas of political studies,
as a subdisciplinary area of political science it is one of the youngest” (Graber 1993:306). Starten
av denna typ av forskning brukar härledas till mitten av 1940-talet. Det var Paul F Lazarsfeld
och hans medarbetare vid Columbia-universitetet som gav ut The People´s Choice (1944) vilket
lade grunden till en lång rad empiriskt inriktade väljarundersökningar. Tio år senare utkom en
fortsättning med titeln Voting (Berelson, Lazarsfeld & McPhee 1954).
 I båda fallen studerades presidentvalkampanjer i USA och resultaten visade att mediernas
direkta påverkan var mindre än förväntat. Undersökningen ledde till en teori om opinionsledare
och den så kallade tvåstegshypotesen (Katz & Lazarsfeld 1955). Valforskningsområdet vidgades
sedan till att även omfatta andra länder än USA och till studier av makteliter inom politiken
(Mills 1956), hur politiska attityder bildas (Almond & Verba 1963) och politiskt deltagande i
olika politiska system (t.ex. Lipset & Rokkan 1967).
För Sveriges del lanserades valforskningen först vid Göteborgs universitet i samband med
1956 års val under ledning av Bo Särlvik och Jörgen Westerståhl som i sin tur påverkats av
Herbert Tingsten.
Tingstens internationellt mest uppmärksammade bok, Political Behaviour
(1937), slog för oss i hans närmaste omgivning ner som en bomb. Jag minns att
han var bortrest några veckor och när han kommit hem hade han samlat in valstatistik i ett antal europeiska städer och efter ytterligare några månader förelåg
ett manuskript som både innehållsmässigt och metodiskt framstod som något
alldeles nytt. I särskilda kapitel undersöks kvinnors, olika åldersgruppers och socialklassers valdeltagande och röstning. Skriften utmynnade i uppställande av
vissa lagar, främst ”the law of the social center of gravity”. (Westerståhl 1992:208)
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Studier som rör politik och kommunikation har under de senaste decennierna utvecklats snabbt
inte minst genom att informationsteknologin och medielandskapet har förändrats och utgör
idag ett flerdisciplinärt forskningsfält vilket kommer att framgå av olika bidrag i denna antologi.
Det är dock viktigt att först försöka definiera de mest centrala begreppen i dessa sammanhang
samt lyfta fram några samhällsvetenskapliga analysmodeller som återfinns i kommande kapitel.

Politik, demokrati och kommunikation
Politik – ett mångtydigt begrepp
 Ordet politik kommer från den grekiska beteckningen på den antika stadsstaten, polis, som
betyder statskonst. Politik handlar alltså om samhällsfrågor i bred mening, om styrelseskick
och institutioner men också hur vi lever tillsammans i detta samhälle. Att fördelning av resurser
då utgör en central problematik framgår i den klassiska boken Politics: Who Gets What, When,
How (1931, 1958) av Harold D Lasswell. Politik rör olika aktörers inflytande, makt, påverkan
men handlar också om krav på förändring och utveckling. Det politiska samtalet har därmed en
normerande betydelse eftersom det inte bara gäller hur samhället fungerar i praktiken idag, utan
också om hur det bör organiseras och styras i framtiden.
 I modern statsvetenskaplig litteratur definieras begreppet politik ofta i fyra kategorier som
omfattar beteenden, idéer och institutioner som i sin tur är relaterade till (1) det offentliga
(allmänna), det vill säga det politiker och tjänstemän sysslar med till exempel beslutsfattande,
myndighetsutövning, produktion av tjänster, ekonomiska aktiviteter – institutionell definition,
(2) fördelningen av värden genom att verkställa beslut – funktionell definition, (3) utövandet av
makt genom beslut, styrning, kontroll – innehållslig definition, (4) hanterandet av intressekonflikter, problemlösning över tid – processinriktad definition, (se Lundquist 1993, Montin 2007).
 De fenomen som politikbegreppen betecknar överlappar dock varandra i betydande utsträckning. Speciellt är fenomenet makt mycket omfattande (Petersson 1987). Kärnområdet för det
vetenskapliga studiet av politik utgörs av ”den auktoritativa värdefördelning” som sker genom
offentliga institutioner. Politik i det moderna samhället måste dock vara något mer än offentlig
maktutövning. Problemet är att avgränsningen av begreppet politik knappast är möjlig att göra
i ett demokratiskt samhälle där ekonomi och politik, liksom individ och samhälle, vävs samman
på ett ogripbart sätt. Den offentliga sektorn kan till exempel beskrivas som ett stort nätverk med
aktörer från såväl offentlig som privat sektor (Lundquist 1992). Även medier och politik är starkt
sammankopplade vilket gör att medierna ibland kallas för ”tredje statsmakten”. Sett i ett längre
tidsperspektiv är det politikens medialisering, den ökade anpassningen till mediernas sätt att arbeta
och tänka, som står för vår tids stora samhälleliga maktförskjutning menar medieforskarna Kent
Asp och Johannes Bjerling (2014).
 Svårigheterna att göra avgränsningar mellan offentligt och privat har också visat sig i debatten
om det ”civila samhället” (se Trägårdh m.fl. 2013). Europeiska Unionen är i detta avseende ett
belysande exempel genom att flera olika typer av aktörer, såväl privata som offentliga, nationella
som transnationella, politiska som ekonomiska, deltar i den politiska processen .
Romfördraget, EU:s grundlag, skapade medvetet ett utrymme för kontakter
och gemensamma intressen över statsgränserna, speciellt på det ekonomiska
området. Därmed lades grunden för ett styrelseskick där intresseorganisationer,
företag, regioner och forskningsinstitutioner inte bara är föremål för politisk

12

styrning utan också har möjlighet att aktivt delta i den politiska beslutsprocessen.
(Jönsson 2014:52)
Det utvecklas i den politiska sfären också nya former av ömsesidigt samspel med många olika
aktörer och intressen inblandade, nätverk bildas, kontakter och initiativ korsar varandra. Under
de senaste decennierna har offentlig-privata partnerskap (public-private-partnerships) blivit en
allt vanligare organisationsform på global nivå. Det handlar om institutionaliserat samarbete
mellan aktörer från olika sektorer i syfte att hantera komplexa globala frågor. I dessa partnerskap,
som kan vara mer eller mindre formaliserade, samverkar aktörer från den privata sektorn och ofta
även frivilligorganisationer som företrädare för civilsamhället med regeringsrepresentanter. Det
begrepp som ofta används i sådana sammanhang om statens styrande roll är ”governance” som
har en bredare innebörd än ”government” – det är inte bara riksdag och regering som styr riket,
många andra aktörer är involverade, staten får snarast en samordnande uppgift (Pierre & Peters
2000, Hedlund & Montin 2009). I denna antologi behandlas denna problematik på flera sätt,
dels genom Anna Isakssons analys om vilket idémässigt handlingsutrymme som i realiteten finns
i EU-projekt, dels genom Frida Stranne som skriver om tankesmedjornas inflytande i amerikansk utrikespolitik.
Teorier om demokrati
 Ordet demokrati betyder folkstyrelse, men som begrepp är det knappast entydigt, utan i hög
grad kontroversiellt och omstritt (Dahl 1989, Held 1997, Gilljam & Hermansson 2003). Det
gäller inte minst vilka som ska ingå i ”folket” (demos) och vad folkstyret ska omfatta samt den
konkreta formella organiseringen. Med andra ord: vilka bör styra, vad bör de styra över och hur
bör de styra (Lindensjö 1999). Den moderna folkstyrelsen förekommer i många olika konstitutionella varianter men den bakomliggande idealtypen består av medborgarstyrelse, rättsstat och
handlingskraft (Demokratirådets rapport 1995).
 Ett vanligt sätt att analysera demokratibegreppet är att avgränsa sig till denna liberal-demokratiska idétradition och göra en indelning i två huvudinriktningar. Den gemensamma nämnaren
är vissa institutionella arrangemang, nämligen dels att opinionsbildningen ska vara fri, dels att
den politiska ledningen tillsätts genom fria val mellan olika politiska alternativ med allmän
och lika rösträtt som grund. Därmed ska väljarmajoritetens önskemål, ”folkviljan”, slå igenom.
Herbert Tingsten menade att demokrati med dessa former är en ”överideologi”:
Tron på demokratien /…/ innebär en uppfattning om statsstyrelsens form, om
tekniken för politiska avgöranden, icke om de statliga beslutens innehåll och ideologi. Den kan alltså betraktas som ett slags överideologi, i den meningen nämligen, att den är gemensam för skilda politiska åskådningar. Man är demokrat,
men därjämte konservativ, liberal eller socialist. (Tingsten 1967:42)
I den första av de två inriktningarna betonas formen (procedurerna) och institutionerna. Det
viktiga är att folket vid bestämda tillfällen kan välja mellan olika partier eller kandidater som
konkurrerar med varandra och sedan överlåta beslutsfattandet på dessa representanter (Schumpeter 1943, 1954). Därför används ofta uttryck som valdemokrati och beslutsdemokrati. ”Democracy is a political method, that is to say, a certain type of institutional arrangement for arriving political – legislative and administrative – decisions” (ibid.: 242). Ett av skälen till denna
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maktuppdelning skulle vara att folket i gemen saknar tillräckliga kunskaper för att fatta beslut
i gemensamma angelägenheter. Folket styr därmed inte sig självt utan företräds av en mer eller
mindre representativ elit som kan ställas till ansvar (Holmberg 1999). Denna inriktning förknippas därmed ofta med en strikt representativ demokrati och uttryck som elitdemokrati, konkurrensdemokrati och ansvarsdemokrati.
 Men demokrati är inte bara, eller ens huvudsakligen, en fråga om att räkna röster och mekaniskt aggregera preferenser, menar Bo Rothstein. Den demokratiska processen är också en diskursiv
praktik genom att dess institutioner, det vill säga den parlamentariska församlingen och den
öppna debatten, tvingar deltagarna att argumentera för och offentligt försvara sina ståndpunkter.
Denna offentlighet innebär att aktörerna tvingas att moraliskt rättfärdiga sitt handlande och
att moraliska argument därmed också får betydelse. ”Därmed får demokratin som institution
en speciell moralisk logik som delvis skiljer sig från till exempel den som gäller på marknaden”
(Rothstein 2010:147). Till denna logik hör, förutom medborgarnas inflytande och rättssäkerhet,
också institutionernas förmåga att genomföra sina beslut.
 I den andra inriktningen betonas i stället innehållet (substansen) och processen. Demokratin
ses då mer som ett mål eller rentav en livsform. Det medborgerliga deltagandet i hela den politiska
processen är viktigt, inte bara vid valtillfällena. Även denna idétradition har olika benämningar, ofta används uttrycket deltagardemokrati. Frågan är då formerna för detta deltagande. Den
främste representanten för denna riktning i modern tappning är Carole Pateman som i sin bok
Participation and Democratic Theory (1970) utgår från klassiker som Rosseau och Mill. Mycket av
Patemans empriska studier bygger på anställdas möjligheter att delta i beslutsfattande på arbetsplatsen: ”The theory of particapatory democracy stands or falls on two hypothesis: the educative
function of education, and the crucial role of industri” (ibid.:44).
 En annan deltagardemokratisk teoretiker som har fått stor uppmärksamhet är Benjamin
Barber genom boken Strong Democracy (1984). Baber förespråkar, precis som Pateman, större
möjligheter till engagemang och påverkan på lokalplanet och på arbetsplatsen. Lokala folkomröstningar är en användbar metod. Tanken är att genom aktivt deltagande och dialog ska argument kunna föras fram och debatten leda till bästa möjliga beslutsunderlag, men också till att
medborgarnas kunskap och intresse växer och mognar. Centrala inslag är fokus på jämlikhet
och pluralism förutom ett ”deltagande medborgarskap” där politik är något som görs av medborgarna, inte för dem (Lindensjö 1999; Held 1997). Ibland förknippas denna inriktning med
direktdemokrati, vilket kan vara tveksamt eftersom de flesta företrädare för deltagardemokrati
accepterar representativa arbetsformer.
Som en tredje inriktning har under de senaste decennierna utvecklats vad som på svenska kallas
deliberativ demokrati (Elster 1998, Lindensjö 1999). Den centrala tanken är att demokratisk
legitimitet kan härledas ur det politiska samtalet. Förgrundsfigur för denna ”samtalsdemokrati” är
den tyske samhällsfilosofen Jürgen Habermas (1984) (Eriksen & Weigård 2000). Denna inriktning kan ses som en vidareutveckling av deltagardemokrati. Utgångspunkten är att medborgarnas preferenser i olika samhällsfrågor inte är givna utan formbara i samtal med andra. Genom att
ställa olika åsikter mot varandra är tanken att man på så sätt kan komma fram till mer insiktsfulla
slutsatser och kollektiva beslut som alla i grunden kan acceptera. Men frågan är när den ideala
samtalssituationen uppstår där alla deltagare har en likvärdig kommunikativ kompetens. ”Kommunikationen mellan människor vid samhällelig problemlösning har aldrig varit och kommer
aldrig att bli ´maktfri´” (Premfors 2000:60).
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Den amerikanske statsvetaren James Fishkin var en av föregångarna att i mindre grupper pröva så
kallade deliberative polls (Fishkin 1996). Metoden innebär att ett tvärsnitt av befolkningen, ofta
flera hundra personer, samlas under några dagar för att diskutera komplicerade samhällsfrågor
som till exempel framtida energiförsörjning, hemlöshet, kriminalvård. De medverkande får ett
material som beskriver det politiska problemet allsidigt, frågorna diskuteras gruppvis, man kan
ställa frågor till experter etcetera. Tanken är att situationen ska likna den ideala medborgaren
som är påläst, söker efter sin egen ståndpunkt och diskuterar med andra. Denna form av ”medborgarpaneler” har prövats på olika nivåer i ett flertal länder men utvärderingar innehåller viktig
kritik: resultaten riskerar att bli en åsikt utan egentligt ansvar och att incitamenten är svaga för
andra aktörer i det politiska systemet att följa dess utslag, menar statsvetaren Jan Teorell (2008).
 Ett fjärde, mer politiskt-filosofiskt synsätt, är att utifrån amerikansk idédebatt fokusera på
statens roll och göra en indelning i liberal, libertär respektive kommunitär demokrati (Kymlicka
1995, Premfors 2000). I det första fallet bör staten hålla sig neutral och opartisk i normativa
frågor och i relation till människors livsval (autonomi). Viss omfördelning av resurser för att
nå lika utgångsmöjligheter accepteras dock. Enligt libertär (nyliberal) demokratiteori ska staten
varken vara omfördelande eller normativ utan endast ingripa för att upprätthålla lag och ordning. Ingrepp får inte göras i individens privatsfär, ägande av egendom etcetera. I kommunitär demokratiteori bör staten däremot stå för vissa specifika gemensamma värden (normativ
integrering). Det finns inte något en gång för alla givet svar på frågan hur till exempel en rättvis
fördelning ser ut, utan det kan bara avgöras i verkliga gemenskaper genom att de som tillhör
dessa utifrån traditioner, kollektiva erfarenheter och ideal i demokratiska processer kommer fram
till vad man har gemensamt.
Perspektiv på kommunikation
Ytterligare ett centralt begrepp i detta sammanhang är kommunikation. Ordet kommer från
latinets communis, ”gemensam”, och kan närmast översättas med ”att göra något till gemensam egendom” (Johannesson 2013). Det innebär att vi både meddelar oss och delar med oss av
något slags budskap som innehåller upplevelser, idéer, känslor och värderingar. Att kommunicera
inkluderar olika former och uttryckssätt – verbala och icke-verbala, muntliga och skriftliga, formella och informella. Kommunikationen fyller också vissa funktioner, till exempel att informera,
påverka, kontrollera, förklara, underhålla (Nilsson & Waldemarson 2007). För att det ska förekomma kommunikation måste det finnas någon form av sändare och mottagare. Dessa behöver
dock inte nödvändigtvis känna varandra.
 Traditionellt brukar man skilja mellan olika informations- eller perceptionsvägar, dels massoch mediekommunikation som sker via någon teknisk kanal och utmärks av att vara enkelriktad,
opersonlig och samtidig, dels interpersonell kommunikation som är mer personlig och sker i
form av samtal, brev etcetera (Mutz 1998). En aktuell sådan form är så kallade home-partys som
Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ praktiserar. En tredje väg som är viktig i politiska
sammanhang är så kallad egenkommunikation i form av egna erfarenheter och reflektioner. Hit
räknas till exempel erfarenhet av föräldraskap, arbetsliv, utbildning, sjukvård. Att mäta denna
privata sfär innebär dock såväl metodologiska som empiriska svårigheter (McNair 1999). Utöver
dessa tre vägar att perceptuellt nå kunskap om vår omvärld finns även den intellektuella vägen, då
man genom egen tankeverksamhet och egna slutsatser skapar ny kunskap (Asp 1986).
 Begrepp som masskommunikation och massmedier problematiseras dock alltmer i ett
komplext mediesystem. ”Kan man alls tala om massmedier i dagens elektroniska värld” frågar sig
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till exempel vissa forskare (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011). Andra påpekar att Internet
har gjort det allt svårare att skilja mellan olika former av kommunikation:
En chatt på nätet kan vara ett exempel på interpersonell kommunikation,
om endast ett fåtal individer deltar i chatten. Det kan också vara exempel på
masskommunikation, om de aktiva deltagarna är få samtidigt som många tar del
av chatten. Ett videoklipp som fångar ett samtal mellan ett par personer är ett
uttryck för interpersonell kommunikation, men om det postas på YouTube blir
det en del av masskommunikation. (Strömbäck 2009:15)
Kommunikation betraktas därmed mer och mer som en interaktiv process där två eller flera
aktörer sänder respektive tar emot budskap och där dessa aktörer på något sätt kan vara relaterade till varandra. Denna process är ofta så komplicerad att det är svårt att bedöma effekterna
av processen, särskilt därför att det förekommer en ständig växelverkan mellan kommunikationsprocesser och andra processer i samhället. Begreppet kommunikation får alltså en vidare
innebörd beroende på i vilket sammanhang det förekommer.

Politiskt deltagande i ett nytt medielandskap
Demokrati utan medborgarnas deltagande är knappast vad vi idag menar med ”folkstyrelse”.
Men samhällsengagemang kan ta sig olika uttryck och inom forskningen lyfts olika drivkrafter
fram bakom politiskt deltagande. Ett sätt att analysera innebörden av medborgarnas politiska
deltagande i ett nytt medielandskap är att utgå från de teoretiska demokratimodeller som
beskrivits ovan – valdemokrati, deltagardemokrati, samtalsdemokrati. Inom de liberala teoribildningarna är instrumentella drivkrafter avgörande medan kommunikativa drivkrafter ligger
bakom den deliberativa teoribildningen. Instrumentella drivkrafter innebär en syn på människor
som målinriktade individer som förmår välja rationellt mellan olika handlingsalternativ. Egenintresset anses då vara en avgörande drivkraft för att delta politiskt. Kommunikativa drivkrafter
bygger mer på viljan att lyssna på andra och ta ställning till bästa argument. Det innebär att man
ibland till och med ändrar uppfattning.
 Det mest grundläggande sättet att ta politisk ställning inom dagens demokratiska system är
att rösta i allmänna val. Valdeltagandet har därför en särställning på såväl individuell nivå som
samhällsnivå (Amnå 2008). I regeringsformen framgår att: ”Den svenska folkstyrelsen bygger
på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt” (RF 1:1). Det ska alltså vara medborgarnas
valhandling som utgör grunden för fördelningen av makten inom den representativa demokratin. Genom att använda sin rösträtt avgör medborgarna vilka personer som ska ta plats i riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige och indirekt vilket eller vilka partier som ska inneha
regeringsmakten under de kommande åren. Den allmänna rösträtten är historiskt sett ung men
idag utsatt för diskussion då såväl valhandlingens faktiska värde som valhandlingens symbolvärde
ifrågasätts av olika skäl.
Fundamentalt för att den allmänna rösträtten ska fungera är att det finns politiska partier att
välja på. Dessa har alltså en statsbärande roll i vårt statsskick (Dahl 1989; Petersson m. fl. 2000).
Partierna förväntas fylla grundläggande uppgifter som att artikulera ideologiska ståndpunkter, sammanjämka olika behov och intressen, aktivera medborgarna, kanalisera folkopinionen,
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rekrytera medlemmar och kandidater samt tolka den framtida utvecklingen för att lära om och
lära ut. Aktiva medlemmar i politiska partier utgör därför grunden för att systemet ska fungera. I
Sverige har dock intresset för och medlemskap i politiska partier sjunkit under de senaste decennierna (Karlsson & Lundberg 2011; Gidlund & Möller 1999). Allt färre väljare är partitrogna
och röstsplittringen ökar (Oscarsson & Holmberg 2013). Engagemang i traditionella föreningar
och organisationer har också minskat och ersatts av nya former av deltagande.
Den kommunikationella revolutionen får åtminstone tre konsekvenser för den
representativa demokratins funktionssätt: För det första genomförs en maktoch ansvarsförskjutning från kollektivet till individen. För det andra växer nya
politiskt relevanta skiljelinjer fram i informationssamhället. För det tredje har
de traditionellt mobiliserande aktörerna (partier, folkrörelser, kyrkor) allt svårare
att engagera medborgarna i den representativa processen. (Bjereld & Demker
2011:68)
Men även inom den representativa demokratins former sker förändringar. Åtskilliga åtgärder
vidtas för att utveckla och utöka medborgarnas möjligheter att påverka de beslut som fattas.
Andra kanaler för insyn och påverkan från medborgarnas sida än de som går via de allmänna
valen och de politiska partierna eftersöks och diskuteras flitigt – medborgarförslag och offentliga
frågestunder införs, samverkansråd inrättas, möjligheter till information och dialog via hemsidor
blir allt vanligare, liksom medborgarpaneler och liknande nya mötesformer (Montin & Granberg 2013). I Finland har medborgarinitiativ redan införts. Det innebär att lagförslag direkt från
medborgarna blir lagförslag under förutsättning att 50 000 namnunderskrifter insamlas under
6 månader. Man har på så sätt velat ge människor en möjlighet att sända en kraftig signal till de
folkvalda politikerna i enskilda frågor; frågor som riksdagen av någon anledning underlåtit att
behandla (Bengtsson 2013).
 Ett politiskt engagemang kan alltså ta sig andra uttryck än att rösta i allmänna val och att
arbeta partipolitiskt. Enligt deltagardemokratin bör medborgarna hela tiden verka intensivt i olika
sammanhang för de saker man tror på. Ett sådant vidare engagemang kan förekomma på många
olika arenor och rikta sig till flera olika målgrupper – sociala rörelser på såväl nationell som
internationell nivå (solidaritetsrörelser, miljörörelser, kvinnorörelser), aktionsgrupper, namninsamlingar, bojkotter, demonstrationer (Amnå 2008, Bengtsson 2008). Vissa verkar för medbestämmande på arbetsplatsen, ökat brukarinflytande och lokala utvecklingsgrupper, andra
förespråkar fler folkomröstningar och folkinitiativ. Dessa alternativa former av deltagande har
förstärkts i en samhällsutveckling som utmärks av ökad individualism kombinerat med ny och
snabbare informations- och kommunikationsteknologi.
Aktiviteter inom deltagardemokratin kan indelas i två kategorier, nämligen dels påverkansförsök
och dels beslutsfattande genom mer direktdemokratiska metoder som nämnts ovan (Gilljam &
Hermansson 2003). De folkvalda politikerna och tjänstemännen på den representativa demokratins arena är ofta en naturlig målgrupp för påverkan eftersom en stor del av makten att förändra
samhället ligger där. Att vara politiskt aktiv behöver alltså inte alltid handla om att vara med och
fatta politiska beslut, det kan också handla om att försöka skapa opinion i en fråga och att påverka
de som sitter inne med den faktiska beslutsmakten genom formella och informella kontakter.
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Politiskt deltagande via Internet och sociala medier
 Det medie- och kommunikationslandskap som politiska aktörer förväntas samverka med
genomgår en omvälvande strukturell förändring. Den förändring som överskuggar alla andra
är digitaliseringen och framväxandet av så kallade sociala medier (Svensson 2014). Det vi idag
beskriver som Internet skapades i slutet av 1960-talet inom den amerikanska militären för att säkerställa att kommunikation och informationsutbyte utvecklades. Att kommunicera och utbyta
information linjärt ansågs sårbart, men genom nätverk skulle information kunna ta alternativa
vägar och på så sätt nå fram även om en sändare slogs ut. Nätverket Internet expanderade sedan
när the world wide web grundades år 1990 och den första webbläsaren skapades av två amerikanska studenter.
 Men vad menar vi då med sociala medier? År 2004 startade Mark Zuckerberg Facebook, först
bara ägnat för studenter på Harvard. Föregångare var den amerikanska sajten Friendster som
startade 2002 och snabbt blev populär (ibid.: 18). Några år tidigare påbörjades det som kom att
bli online-encyklopedin Wikipedia, YouTube började lagra och göra videos år 2005 och mikrobloggen Twitter såg dagens ljus 2006. I Sverige tog Facebook fart på riktigt 2007 och gick ett
år senare om MySpace som det sociala medium i hela världen med mest antal besökare. Idag
uppskattas Facebook ha drygt 1 miljard användare; drygt 5 miljoner återfinns i Sverige vilket
motsvarar halva befolkningen. Twitter slog igenom 2012 och några år senare hade ungefär en
halv miljon svenskspråkiga konton identifierats. På en så kallad tweet gäller det att kort och slagkraftigt formulera en åsikt på högst 140 tecken. I praktiken har det visat sig att det är främst journalister och etablerade politiker som använder sig av denna kommunikationsform. Carl Bildt är
den politiker i Sverige som tidigt var föregångare med elektroniska veckobrev och blogginlägg
(Nord 2002).
 Hur kan då utvecklingen inom sociala medier kopplas till en demokratiteoretisk debatt?
Vissa forskare menar att instrumentella och kommunikativa drivkrafter är otillräckliga förklaringsmodeller för att förstå begrepp som ”politiskt deltagande” (Svensson 2014, Cramer 2004).
I dessa modeller ingår nämligen inte att människor genom samtal ”förhandlar” sig fram till
olika perspektiv och identiteter för att försöka förstå politiska frågor. Vi behöver komplettera
de instrumentella och kommunikativa förklaringsmodellerna med en modell som fokuserar på
självförhandlingar och meningsskapande handlingar tillsammans med andra medborgare (Svensson 2014:81). En sådan modell kan kallas för expressiva drivkrafter – behovet att snarare uttrycka
preferenser och åsikter än att delta i besluts- och påverkansprocesser som ett mål eller medel i
sig. Vissa kallar detta för identitetsförhandling, det vill säga behovet att förstå och berätta sin egen
historia som en drivkraft i sig.
 I ett sådant perspektiv kan vi förstå deltagandet i sociala medier som ett sätt att utveckla en
persons självbild, det vill säga sin identitet som individ. På så sätt utvecklas även en kollektiv
identitet i form av en gruppidentitet – individuell och kollektiv identitet behöver inte utesluta
varandra utan kan komplettera varandra. Medieforskaren Peter Dahlgren menar att vi behöver
en övergripande medborgaridentitet för att se oss själva som deltagare i politiska samtal och kampanjer (Dahlgren 2009). Det är därmed fruktbart att tala om identitet och självbilder som processer för att förstå deltagande i sociala medier idag – en aktivitet som dock inte behöver betyda
politisk handling i traditionell mening.
 Den grundläggande demokratiska rättigheten inom denna form av samtalsdemokrati skulle
alltså varken vara att få vara med och bestämma eller att få vara med och bestämma vilka som
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ska bestämma, utan i stället få vara med och bestämma sig (Teorell 2003). Det handlar alltså om
en slags dialog med såväl det omgivande samhället som med sig själv. Att sociala medier i detta
avseende skapat nya kommunikationsformer är uppenbart. Vilken roll digitala miljöer verkligen
spelar för ett politiskt deltagande är dock en empirisk fråga som framstår som en ny utmanande
forskningsuppgift inom politik och kommunikation. För att bli en demokratisk tillgång måste
den kunskapsökning som den nya tekniken lett till också omsättas i politisk handling (Lewin
2003). Om medborgaren använder datorn mer för att roa sig med spel och underhållning och att
umgås med kompisar med liknande intressen så handlar det snarast om ökad individualisering
och privatisering än demokratiutveckling. Denna problematik behandlas i kommande kapitel
om ”Sociala medier – ett demokratiskt rum?” och ”Internet och två demokratiska problem”.

Samhällsvetenskapliga analysmodeller
Inom samhällsvetenskaplig forskning förekommer många olika analysinriktningar som används
i samband med studier i politik och kommunikation. Här väljer vi att presentera ett urval övergripande analytiska modeller och inriktningar som vi möter mer eller mindre uttalat i de kommande artiklarna i denna antologi.
Aktör–struktur–analys och nätverkskommunikation
 Idéer och föreställningar om aktörer och strukturer är centrala i alla sammanhang som berör
frågor om makt och påverkan. ”Power is a question of agency, of influencing or ”having an
effect” upon the structures which set contexts and define the range of possibilities of others” (Hay
1995:191). Inom samhällsvetenskapen existerade länge analyser som byggde på aktörsperspektiv parallellt med strukturella perspektiv. När det gäller att väga samman dessa båda perspektiv
har sociologen Anthony Giddens haft ett avgörande inflytande och den struktureringsteori han
utarbetade har haft stor betydelse (Giddens 1979). Inom statsvetenskapen kom denna kontextuella modell också att introduceras i Sverige (Lundquist 1984, Rothstein 1988). Denna metateoretiska analysmodell bygger på att aktörer och strukturer är relaterade till varandra – begreppet aktör förutsätter begreppet struktur och vice versa (dualitet). De är ömsesidigt beroende av
varandra, två sidor av samma mynt. Utgångspunkten är att studiet av förändringar befinner sig
i ett spänningsfält mellan (politiska) aktörers intentioner och de strukturer som möjliggör eller
begränsar beslutens förverkligande.
 Med aktör avses individer eller kollektiv som förutsätts ha viss handlingsfrihet och handlingsförmåga. De kan därmed handla på varierande sätt beroende på att de besitter olika egenskaper.
Aktören vill och kan påverka – men påverkas i sin tur också av och anpassar sig till strukturella
faktorer. Exempelvis anpassar sig enskilda politiker och partier till förändringar i den ekonomiska
strukturen. Etablerade relationer mellan självständiga aktörer inom en organisation eller mellan
organisationer brukar kallas nätverk. Dessa nätverk kan vara formella men är ofta informella
och utgör en del av strukturen. Hela den offentliga sektorn kan uppfattas som ett stort antal
specialiserade interaktörsnätverk med aktörer från offentlig och privat sektor (Lundquist 1992).
Begreppet partnerskap som en relativt ny form av privat-offentliga nätverk har vi berört tidigare
(Elander 1999; Mörth & Sahlin Andersson 2006).
Förutsättningarna för bildandet av nätverk har förändrats radikalt genom informationsteknologins snabba utveckling. Sociologen Manuel Castells menar att nätverk håller på att bli den
dominerande organisationsformen inom alla samhällssektorer (Castells 2000). Han menar vidare
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att nätverkssamhället för det första är en historiskt ny form av kommunikation som han kallar
mass-själv-kommunikation (mass self communication); masskommunikation eftersom den har en
potential att nå en global publik. Men det är också en form av självkommunikation eftersom
produktionen av budskapet är självgenererad, dess riktning är självkonstruerad och mottagandet
av dessa budskap är självvalt. Denna utveckling får konsekvenser genom möjligheten att kontrollera kommunikationsprocesserna och därigenom utöva makt.
För det andra kan makten i det globala nätverkssamhället spåras till två grupper, dels de som
har förmågan att starta och programmera olika nätverk (programmers), dels de som har förmågan
att länka eller koppla olika nätverk till varandra (switchers). Dessa aktörer är inte enskilda individer
utan institutioner, företag och regeringar. För att identifiera makten måste vi därför identifiera
dessa aktörer och Castells nämner till exempel Robert Murdoch och hans mediekoncern News
Corporation (Castells 2009).
 Begreppet struktur utgörs av regelbundna mönster som aktörerna omges av och består av regler
och resurser med viss varaktighet. Reglerna ses som sociala konventioner kopplade till en viss
bestämd kontext och resurserna är de medel som förmår sätta igång förändringsprocesser. Dessa
samhälleliga strukturer kan beskrivas bestå av två former – beteendestrukturer (handlingsmönster) och idéstrukturer (sociala normer) – som i sin tur kan indelas i politiska, sociala och ekonomiska strukturer. Giddens (1979) betonar att syftet med att betrakta strukturer som ett regel- och
resursmönster är att man därigenom framhäver både dess frigörande och begränsande karaktär.
 Aktörerna verkar inom ramen för dessa strukturer. Det pågår, enligt detta synsätt, en ständig
kommunikation inte bara mellan aktörer, utan också mellan aktörer och strukturer. Man brukar
tala om tre påverkansströmmar – socialisation, information och restriktion – som går i båda
riktningarna i en oavbruten växelverkan. Med socialisation avses hur aktörerna formas till en verklighetsuppfattning och med information menas den kunskap om de strukturella förhållandena
som aktören tar till sig. Denna information kan vara mer eller mindre fullständig och korrekt.
Restriktion är de hinder och begränsningar som finns i strukturen till exempel gällande normer
och maktförhållanden.
Politik kommer i hög grad att handla om hur aktörer försöker bevara eller förändra rådande
strukturer i förhållande till sina preferenser. Exempelvis avgörs opinionsbildningen i ett samhälle
ytterst av de strukturella faktorerna – de teknologiska, de ekonomiska (ägarförhållanden inom
medievärlden) och de politiska (regleringen av yttrandefriheten). Av denna struktur framgår
möjligheter och begränsningar. Över tid ändras strukturerna dels av dess inneboende kraft, dels
beroende av aktörernas egen förmåga. Verksamheten inom EU kan utgöra ett lämpligt analytiskt
exempel.
Distributiv analys – om maktförskjutning inom politik och medier
 Studier som rör fördelningen av makt är central i politisk kommunikation. Harold D Lasswell
menade redan i Politics: Who gets What, When and How? (1936) att alla mänskliga strävanden
kan uttryckas i vissa värdekategorier av vilka begrepp som makt och inflytande är av särskilt
intresse därför att de i hög grad kan användas för att uppnå andra värden. Eftersom fördelningen
(distributionen) av dessa värden och förändringar av samhällets värdemönster är relaterat till
olika maktdimensioner är det naturligt att knyta an till områden där dessa begrepp är centrala.
Idag utgör onekligen utvecklingen inom medievärlden och informationsteknologin ett sådant
område. Vissa maktpositioner ger till exempel idag möjlighet att sprida en ”allmän opinion”
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som man själv skapat. Och i det avseendet blir ekonomiska resurser allt viktigare när det gäller
politisk kommunikation – ”the design, production and transmission of political messages costs
money” (McNair 1999:211). Det innebär att ”political power becomes something that can be
bought” (ibid.: 41).
 I början på 1950-talet lanserade Daniel Lerner och Harold D Lasswell begreppet policy sciences
och verkade för att analysen av offentlig politik bör bedrivas flervetenskapligt med etiska aspekter
och kontextuell inriktning (Lerner & Lasswell 1951). Därmed lades grunden för en framväxande
policyforskning med fokus på maktfördelningen. Aktörerna verkar i de politiska processerna på
vissa arenor, vilka utgör interaktiva fält där makt utövas och eftersträvas. Tillgången på makt och
inflytande på en politisk arena beror – förutom finansiella tillgångar – på innehavet av basvärden
i form av symboliska kategorier (formell och informell status, social kompetens, nätverkskontakter). Aktörer kombinerar och använder dessa basvärden utifrån skilda strategier. Studier av
maktfördelningen i politiska institutioners besluts- och implementeringsprocesser kan anknytas
till denna analysinriktning (se t ex Makten att reformera, 1990).
Forskning i politisk kommunikation är därmed numera även inriktad på olika dimensioner i
politiska institutioners betydelse. Utvecklingen har gått från att analysera konkreta processer med
inriktning på det direkta inflytandet i beslutsfasen, ”maktens första ansikte”, till att försöka fånga
upp ”maktens andra ansikte” i form av det indirekta (osynliga) inflytandet genom icke-beslut,
nondecision-making (Bachrach & Baratz 1962). Det har dock visat sig vara betydligt svårare.
Hur studerar man till exempel hur känsliga frågor hålls borta från dagordningen? Maktens tredje
dimension, makten över våra tankar, lanserades av Steven Lukes (1974). Detta blev också ett centralt inslag i den svenska maktutredningen (Petersson 1993). Men det politiska beslutsfattande
bygger alltmer på kommunikation i form av förhandlingar i nätverk – dels inom, dels mellan
globala och europeiska institutioner som EU. Härmed framträder en ny maktdimension: makten
att styra i en förhandlings- och nätverkskultur – ”maktens fjärde ansikte” (Bengtsson 2001:71).
 Makt handlar ytterst om kunskap och kampen om kunskapen och blir allt mer avgörande för
maktfördelningen i samhället. Eftersom det subjektiva kan uppfattas lika legitimt som det objektiva i en postmodern värld blir också tillgången till kunskap, förmågan att använda kunskap och
kunskapens legitimitet centrala maktfrågor för en allt större del av befolkningen. Makten över
kunskapen möjliggör för aktörer att genom förslag på problemlösning och förmåga till meningsfull tolkning främja sina egna värderingar och tillägna sig mervärde av olika slag. De aktörer som
skapar och aktivt försöker kontrollera kunskapen brukar benämnas på olika sätt: symbolanalytiker (Reich 1991), de informationella producenterna (Castells 2000) eller fria logotyper (Bjereld
& Demker 2008). Dessa agerar som kreativa kunskapsalstrare och informationsbehandlare, ofta
besitter de specialistkunskaper. Utmärkande drag är också att de är fria och går in och ut i olika
nätverk.
De är sin egen vara, säljbar genom sitt värde och sitt varumärke. Logotyper, eftersom de är unika och inte utbytbara. Positionen som unik kompetensbärare skapar
maktpositioner och egenintresse och främjar en individualiserad livsstil. (Bjereld
& Demker 2008:57)
Statsvetarna Bjereld och Demker menar att kampen handlar om två olika grupper av fria logotyper och två olika kunskapsobjekt. Det första objektet är kunskap i form av ”vinstmaximering”,
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det vill säga kompetens som är nödvändig för ökad produktivitet och konkurrenskraft. Det
andra objektet är i form av ”meningsskapande”, det vill säga kompetens för att skapa mening
och sammanhang i en värld utan auktoriteter och där värden och normer håller på att luckras
upp (ibid.:57)
Klassisk kommunikationsteori – fokus på processen
 Den amerikanske statsvetaren Harold D Lasswell beskrev redan på 1940-talet en kommunikationsprocess i en rad enkla begrepp utvecklade ur frågeställningen ”vem säger vad genom vilka
kanaler till vem och med vilket resultat?”. Studierna skulle inriktas på dessa kommunikationsfaktorer (Lasswell 1948). Året efter presenterade Claude Shannon och Warren Weaver en liknande
modell i boken The Mathematical Theory of Communication (Shannon & Weaver 1949/1998).
Den senare byggde på studier och beräkningar under andra världskriget med radion och telefonen som effektiva informationskanaler.
 Den begreppsapparat som presenterades vid denna tid har sedan utvecklats och använts av
en lång rad forskare. Viktiga begrepp är (1) sändare/ kommunikator (= den som gör/genomför kommunikation), (2) meddelande (= den information som sändaren vill nå mottagaren
med), (3) kanal (= det medium varigenom meddelandet förflyttas från sändare till mottagare)
och (4) mottagare. Det gemensamma draget är att processen betraktas som relativt problemfri.
Modellen, som vi här kallar för klassisk kommunikationsteori, är inriktad på processen och innebär att kommunikation i grunden är ”överföring av budskap”. Detta angreppssätt innebär att
man beskriver vad som sker i denna överföring och analyserar vilka resultat den leder till. För att
få klarhet och överblick delas kommunikationsprocessen upp i mindre delar. En viktig generell
skillnad mellan de tidigaste processmodellerna, som byggde på behavioralismens stimulus/
respons-tänkande (hypodermic theories, Graber 1993:307), och senare modeller är att mottagaren betraktas som en allt aktivare deltagare i processen.
 Denna processinriktade kommunikationsteori uppfattas ofta kopplad till vetenskaper som
psykologi och sociologi, vilket innebär att upplevelser och handlingar blir naturliga delar i
analysen av samspelet (Fiske 2000). Även inom statsvetenskapen och medieforskningen har denna
inriktning en grundläggande plats. Tyngdpunkten ligger på de tidigare uppräknade begreppen samt på den sociala situation (kontexten) där kommunikationen äger rum. Andra viktiga
begrepp som tillförts är (5) återföring (feedback) och (6) brus, det vill säga olika störningar i
kommunikationsprocessen. Man brukar skilja mellan fysiskt, semantiskt och psykologiskt brus.
Att det ursprungliga budskapet når fram är alltså inte självklart. Denna grundläggande modell
brukar beskrivas så här:
syfte

budskap i

sändare

effekt

meddelande

återföring

kanal

mottagare

budskap ii

brus

Figur 1. Klassisk kommunikationsmodell (Jfr Hadenius & Weibull 1999; Nowak & Wärneryd 1972).
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Modellen diskuterades tidigt även av svenska forskare. Senare har begreppet kommunikationsobjekt använts för att beteckna det tankeinnehåll (budskap) som sändaren försöker överföra
genom meddelandet (Nowak & Wärneryd 1972). Dessa meddelanden har också indelats på
olika sätt utifrån det syfte sändaren har med kommunikationen eller den funktion kommunikationen fyller och den effekt kommunikationen har. Informativa meddelanden är avsedda att
öka mottagarens kunskaper om ett sakförhållande, medan propagandistiska medvetet försöker
påverka mottagarens attityder.
 Begreppet propaganda är svåravgränsat och definieras i statsvetenskaplig litteratur på olika sätt.
Den amerikanske statsvetaren Harold D Lasswell var en de första som försökte definiera propaganda och som kopplade detta maktbegrepp till studiet av politik. Han utgick då från sina erfarenheter från första och andra världskriget och beskriver propaganda som försök att kontrollera
den allmänna opinionen genom att använda historier, rykten, reportage, bilder, musik och andra
former av social kommunikation för att skapa en negativ bild av fienden (Lasswell 1936/1958).
Ett sätt är att avgränsa begreppet propaganda mer allmänt till sådan kommunikation där ”syftet
är organiserad påverkan av människors inställning i kontroversiella samhällsfrågor” (Westerståhl
1970:60). Men frågan med en sådan definition blir: Vad betyder ”organiserad påverkan” och vad
innebär ”kontroversiella” samhällsfrågor? Den svenske statsvetaren Olof Petersson skriver på ett
liknande sätt: ”Propaganda är organiserade försök att påverka människors tankar i enlighet med
propagandistens syften” (Petersson 2009:23). En sådan definition löser dock inte heller problemen eftersom man behöver genomskåda avsändarens egentliga syften.
 Det ökade intresset för hur mottagaren tar emot budskapet visar sig genom att begreppet
selektiv perception förs in i analysen.
Alla intryck vi får registreras inte med samma kraft i vårt medvetande; i första
hand uppfattar vi det som vi väntar oss att få höra eller det som passar in i våra
tidigare referensramar. Den selektiva perceptionen är en nödvändig mental skyddsmekanism eftersom vår hjärna snabbt skulle bli överhettad och kollapsa om den
skulle bearbeta alla impulser från sinnesorganen. Samtidigt medför selektiviteten
emellertid en svårighet för den som vill förmedla information som strider mot
tidigare erfarenheter. (Svensson 1988:22)
En viktig funktion som kommunikationen har är att inlemma den enskilde individen i samhällets eller gruppens normer, vilket vi kallar socialisation. Framförallt påverkas barn av föräldrar,
kamrater, lärare, men också alltmer av medier av olika slag. På så sätt växer ett kollektivt medvetande fram, vilket är viktiga element i till exempel skapandet av en identitet.
 Det som utmärker klassiska modeller är att kommunikation uppfattas som en direkt process.
Det enda som kan komma emellan är någon form av brus (störning). Modellerna tar inte hänsyn till att mycket av den kommunikation som sker i ett modernt samhälle till exempel mellan
politiker och medborgare, ofta sker på många sätt. De tar inte heller hänsyn till att meddelanden
inte alltid är lätt identifierbara. Innehållet i budskapen kommer nämligen att tolkas av varje
mottagare eller som en professionell förmedlare av budskap som den tidigare ärkebiskopen KG
Hammar uttrycker det:
Jag kan som föreläsare inte bestämma över vad publiken hör – människor hör
det de själva är inne i. /…/ Man skall inte tro att man själv disponerar det man
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säger. Människor hör olika saker beroende på var de själva befinner sig i tankarna.
(Hammar & Lönnroth 2004:71).
I nyare modeller som bygger på masskommunikation problematiseras alltså processen och man
utgår i stället från att det vid varje tidpunkt förekommer en mängd händelser som omsätts i meddelanden. Dessa når mottagaren sällan direkt utan via en eller flera källor, till exempel politiskt
parti, och flera kanaler. Vilket budskap dessa kanaler, ofta medier, förmedlar beror i sin tur inte
nödvändigtvis på ”verkligheten” utan man hämtar ofta sin information från ett stort antal källor.
Dessa källor och kanaler är i sin tur sällan neutrala utan har ett intresse att förmedla just sin bild
av verkligheten (Strömbäck 2009). För politiska partier ingår till exempel försök att ”plantera
nyheter” och styra dagordningen via medier, det vill säga att föra ut sitt speciella budskap. Det
gäller inte minst i valrörelser (Håkansson 1999).
händelser    källor    budskap    kanal    mottagare
X
X
X
X
X

sändare i

kanal a

mottagare

sändare ii

kanal b

mottagare

sändare iii

kanal c

mottagare

Figur 2. Masskommunikationsmodell med flera sändare och flera kanaler.		

Som vi tidigare nämnt i samband med deltagardemokrati och utvecklingen inom Internet och
sociala medier betraktas kommunikation dock mer och mer som en interaktiv process där flera
aktörer både sänder och tar emot budskap och där dessa aktörer interagerar med varandra. Denna
process är ofta så komplicerad att det är svårt att bedöma effekterna av processen eftersom den äger
rum i ett socialt sammanhang där deltagarna har vissa förväntningar, åsikter och attityder som
har betydelse för tolkningen av det budskap som utväxlas. Man kan därmed se dessa processer
som en form av överföring av meddelanden men också som utbyte av betydelser. I det första fallet
handlar det om en enkelriktad kommunikationsprocess (monolog) och i det andra mer om en
ömsesidig process (dialog). Båda synsätten kan vara berättigade eftersom modellerna utvecklats
för olika syften inom olika traditioner. Det första perspektivet behövs för att förstå de olika funktioner som kommunikationen kan ha och vilka möjligheter det finns att sprida olika slags budskap, men också för att förstå varför kommunikation ibland misslyckas. Det andra perspektivet
behövs för att förstå vilket innehåll och vilka betydelser som aktualiseras i kommunikationen
samt hur betydelserna kan ändras. Då blir också studiet av text och kultur centralt (Fiske 2000).
Modern kommunikationsteori – semiotik: fokus på budskapet
 Den andra inriktningen, som har meddelandets betydelse i fokus, kallas semiotik (efter grek.
semasia = betydelse) och är en teori om hur vi kan kommunicera meningsfulla budskap med
hjälp av tecken (signs) som ställs samman till ett meddelande (message). Budskapet och ”produktionen av betydelser” står i centrum (works of communication) – sändare och mottagare får mindre
betydelse. Betoningen i analysen skiftar alltså till själva meddelandet (texten) och hur det uppfattas (”läses”): ”Läsning eller tolkning är den process av upptäckande av betydelser som sker när
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läsaren samverkar med eller ´förhandlar med´ texten. Förhandlingen sker när läsaren tillämpar
aspekter av sin kulturella erfarenhet på de koder och texter som texten består av” (Fiske 2000:14).
För att ett budskap från en sändare till en mottagare ska bli rätt förstått måste man alltså ha en
gemensam kod. Koder kan utgöras av talat språk, skriftspråk, musik, arkitektur eller kroppsspråk i
form av mimik och gester. Koder är baserade på konventioner och utgör tillsammans med vanor
den gemensamma kärnan i en kultur. Detta gör att en person kan kommunicera något till en
annan person och räkna med att vederbörande kommer att förstå det han försökte att säga.
Sådana gemensamma koder är i hög grad grundläggande i politiska budskap.
 Semiotiska kommunikationsmodeller skiljer sig från överföringsmodellerna genom att ”verkligheten” – det som kommunikationen handlar om, det man refererar till – kommer in som
en problematiserbar faktor. I dessa modeller lyfter man fram relationerna mellan tecknet/meddelandet och verkligheten, det vill säga det som tecknet står för/refererar till, samt användarna
(läsarna). I detta kommunikativa kraftfält ”skapas mening” i meddelandet och denna mening/
betydelse är kontextbunden; bilden av verkligheten är beroende av den sociala och kulturella
miljön.
Vi behöver bara se hur olika tidningar rapporterar samma händelse för att inse
hur viktig denna förståelse är, denna världssyn som varje tidning har gemensam
med sina läsare. Läsare med olika sociala erfarenheter eller från olika kulturer kan
därför finna olika betydelser i samma text. (Fiske 2000:14)
text
meddelande
mening
betydelse
användare
läsare

verklighet
referent

Figur 3. I relationerna mellan text (tecken), läsare (användare) och verklighet skapas i semiotiska kommunikationsmodeller ”mening”. (se Fiske 2000:14; Svensson 1988:23)

Vilken betydelse har då ett visst tecken? Kring detta finns flera teoretiska modeller med skiftande
begreppsapparater. Ett förklaringssätt är att säga att tecknet refererar till något, ett objekt eller
tillstånd, i den yttre världen. En av de mer kända modellerna är ”Ogdens triangel” där varje
uttryck motsvaras av en referens, det vill säga det eller de ting eller företeelser vi talar om när vi
använder uttrycket. Vi kan applicera detta på till exempel uttrycket ”demokrati” med dess olika
begreppsmässiga innebörder som representativ demokrati, deltagardemokrati respektive deliberativ demokrati.
 En alternativ modell bygger på att ett tecken (sign) är en relation mellan ett uttryck (signifier),
som är ett fysiskt begrepp (flagga, staty, byggnad, film, bok), och ett innehåll (signified), som är
ett mentalt begrepp. Tecknet är alltså en företeelse som sammanför ett uttryck och ett innehåll
och därmed får en viss betydelse (signification). Hakkorset är ett sådant exempel på hur en historiskt helig symbol i indiska och österländska religioner kommit att användas som en symbol för
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mening
betydelse

uttryck
ord, term, symbol

referens
företeelse

Figur 4. Ogdens triangel används för att åskådliggöra tredelningen av uttryck - referens - betydelse. (Föllesdal
m fl 1995:253)

nazismen. För att förstå innebörden av en symbol krävs alltså en kulturell överensstämmelse så att
tecken och betydelsen av innehållet kopplas samman på avsett sätt.
 En huvudpoäng är att tecknens betydelse inte kan förklaras utifrån objektet, utan bara utifrån
ett system av skillnader. Ett begrepp får alltså betydelse genom att det placeras i opposition eller
relation till andra begrepp, vilket kallas för positionsvärdet hos tecknet. Begreppet positionsvärde
är i högsta grad användbart när man ska analysera politiskt språkbruk. Exempel på positionsmarkeringar i partipolitiska sammanhang är till exempel arbetslinje/bidragslinje, skattesänkning/
skattehöjning, marknadsekonomi/socialism. I samband med politiska konflikter visar det sig
ofta att parterna använder konkurrerande begrepp för att tala om vad striden gäller till exempel
terrorism/frihetskamp.
 I en avhandling i statsvetenskap har Nicklas Håkansson försökt kartlägga de generella, systematiska mönstren i de svenska partiernas språk genom att studera valmanifest, anföranden
och partiledardebatter i radio och tv under perioden 1945-1994. Slutsatsen är att politikernas
språk visserligen inte är ”statiskt” utan visar på variation, men är ”tidlöst” på så sätt att massmedieutvecklingen inte tycks påverka retoriken. De skillnader som framkommer är däremot i
viss utsträckning ”positionsinfluerade” det vill säga det finns skillnader beroende på om partierna
befinner sig i regerings- eller oppositionsställning (Håkansson 1999).
 Inom semiotiken brukar man skilja mellan två slag av tecken (uttryck): signaler och symboler.
En signal har en entydig relation till det betecknade, medan en symbol anger en mångtydig relation. I det politiska språket används ofta termen ”signal” i samband med olika ställningstaganden
eller uttalanden, till exempel ”Budgeten är fylld med signaler. Dessa signaler är bemängda med
mening som aktörerna tolkar” (Mattson 2000:16).
 Ord betraktas inte som signaler utan som symboler, det vill säga de betyder olika saker i olika
situationer för olika människor. Även då sändarens budskap är oavsiktliga och omedvetna måste
mottagaren ha ett system för att kunna tolka dem, det vill säga koppla samman uttryck och
innehåll, vilket vi tidigare kallade för kod.
 Ord får alltså sin betydelse på flera olika sätt. Betydelsen av ett visst ord kan utgöras av vad det
ordet syftar på, det vill säga ordens denotativa betydelse. Det innebär att vi ofta kan förstå vad
någon annan menar genom att tänka efter vad som avses. Denotationen kan därigenom sägas
ha en yttre betydelse (grundbetydelse). Att definiera ett ord innebär att man anger dess betydelse
(innebörd) i ett visst sammanhang (till exempel vetenskapligt). Det är ordens inre, konnotativa,
betydelse (innehåll) som man då avser att fastställa. Konnotation handlar nämligen om ordens
värdeladdning, det vill säga om de uppfattas som något bra eller dåligt. Om man till exempel
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använder uttryck som ”fri marknadsekonomi” eller ”kapitalism” så betyder dessa uttryck för de
flesta samma sak, det vill säga det är samma ekonomiska system man talar om. Men ordet har
också en annan betydelse: fri marknadsekonom har en positiv värdeladdning, medan kapitalism
ofta är ett skällsord (Thurén 2002:40). Samma sak kan gälla ord som valfrihet, nationalism,
makt, terrorism. Ett ords inre betydelse är beroende av alla de erfarenheter man har av ordet
och vad det betecknar. Lennart Lundquist ger ytterligare exempel på detta när det gäller ordet
”byråkrati”:
Spännvidden i användningen av ordet är stor: det kan beteckna egenskaper hos
hela samhällsstrukturen. Ordet kan användas neutralt och bara beteckna stora
organisationer, positivt och beteckna välfungerande stora organisationer eller
negativt och beteckna alla dåliga egenskaper i stora organisationer. (Lundquist
1992:257)

Politisk kommunikation och vår bild av verkligheten
Avsikten har varit att inledningsvis lyfta fram de problemområden som behandlas i de kommande kapitlen. Ibland överlappar dessa områden varandra, ibland utgör de skilda perspektiv.
Ett centralt begrepp i dessa sammanhang är opinionsbildning som utgör själva pulsen i en levande
demokrati (Petersson 2009). Hur man bildar opinion fokuserar på frågan hur medborgarnas bild
av ”verkligheten” egentligen formas och kan då kopplas till begreppet perception som vi nämnt
tidigare i form av olika informations- och perceptionsvägar – masskommunikation, interpersonell kommunikation, egenkommunikation.
Problematiken kring vad som formar vår bild av verkligheten är mycket komplex och sammanvävd med olika former av kommunikation och hänger samman med såväl individuella som
sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden. Vissa forskare lyfter fram vikten av att skilja på
´verklighetsomdömen´ och ´värdeomdömen´ i det politiska språket (Westerståhl 1970). Det
förstnämnda innehåller utsagor om hur det faktiskt förhåller sig, det senare är ideologiska ställningstaganden och därmed svåra att operationalisera. Verklighetsomdömen kan vara antingen
sanna eller falska, värdeomdömen är däremot varken sanna eller falska utan mer eller mindre
uttryck för subjektiva värderingar. En annan forskare som också använder dessa begrepp avslutar
så här:
Nu när jag har ansträngt mig för att visa skillnaden mellan värdeomdömen och
verklighetsomdömen måste jag retirera och konstatera att det ibland är svårt eller
omöjligt att separera dem. Jag tänker på att våra ord och uttryck ofta är värdeladdade. Samtidigt som de säger något om verkligheten – de har en informativ mening – uttrycker de en värdering – de har också en evaluativ mening.
(Thurén 2002:40)
Människors sätt att tänka, handla och uttrycka sig är förvisso mycket problematisk att hantera
i såväl vardagliga som i vetenskapliga sammanhang. Det är dock viktigt att i forskning som rör
politik och kommunikation analysera utsagor av olika slag från aktörer i den politiska processen,
till exempel i form av texter och uttalanden i massmediala sammanhang. Det gäller då att vara
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medveten om att budskap har sin utgångspunkt i olika perspektiv och därför ofta är och kan uppfattas som vinklade. Denna problematik avser vi att diskutera och fördjupa i kommande kapitel.
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Vetenskap, politik och
kommunikation
Anders Urbas & Jette Trolle-Schultz Jensen
Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och
utveckla samhället.1
Vetenskaplig verksamhet har i vår samtid en särställning på så vis att vetenskapliga processer
och vetenskapliga resultat i allmänhet har högt förtroende bland medborgarna i stora delar av
världen. Så här skriver till exempel några statsvetare:
Även om den förmoderna kyrkan och den moderna vetenskapen inte skulle dela
några andra egenskaper så delar de karaktären av att vara sin epoks mest auktoritativa kunskapsproducent och uttydare av världen. (Strandbrink 1999:12)
När Gud, kungen, kyrkan, familjen och kulturen är utsatt för en relativisering
och trivialisering så har tilltron till forskaren och vetenskapen fortsatt att vara
stark. (Bjereld och Demker 2008:29)
Samtidigt som vetenskaplig verksamhet – vid sidan av exempelvis religionen – är en auktoritet i
frågor som handlar om individen, samhället och naturen, så skildras och betraktas vetenskapen i
vissa sammanhang som neutral, opartisk och objektiv.
 Med utgångspunkt i ovanstående hävdas två saker i denna artikel: (1) Att vetenskaplig verksamhet genomsyras av forskarens värdeutgångspunkter och (2) att vetenskaplig verksamhet ska
ses som politisk kommunikation.
 I ett första skede kommer frågan om vetenskap och forskarens värdeutgångspunkter att tas
upp. I ett andra skede kommer orden politik och kommunikation att behandlas, knytas samman
och därefter relateras till vetenskaplig verksamhet. Avslutningsvis kommer frågan om vetenskapens auktoritet i ett samtida samhälls- och demokratiperspektiv att lyftas fram som en viktig
dimension att beakta i både vetenskapliga och politiska sammanhang.

Vetenskapen är en mänsklig aktivitet
Vetenskap och politik har ibland skildrats som två åtskilda verksamheter. Exempelvis så har disciplinen politikvetenskap – vanligen kallad statsvetenskap – av vissa beskrivits som vetenskapen
om men inte i politik (Westerståhl 1970, se även Westerståhl 1993:287). Distinktionen mellan
politik och vetenskap har dock skärskådats så till den grad att den numera måste ses som helt
1 Högskolan i Halmstad mot 2020. Vision – Forsknings- och utbildningsstrategi 2013
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och hållet upplöst – vetenskapen är inte värdeneutral, opartisk och objektiv utan har alltid haft
och kommer alltid att ha en politisk-ideologisk dimension. David Easton (1991:286) skriver:
”Few people believe any longer in the value neutrality of science”, medan exempelvis Leif Lewin
(2012:159) skriver: ”There is a general agreement today that values play a central role in research”.
 En viktig aspekt i diskussionen om vetenskap (och politik) är att vi med termen och alla andra
ord vi använder kan avse olika – distinkta – begrepp. Ordet vetenskap har nämligen ingen, av oss
människor oberoende och av naturen, sann och given innebörd – snarast tvärtom. Vi själva måste
ange vilket eller vilka begrepp vi avser med termen vetenskap, det vill säga vi som exempelvis
forskare, politiker, journalister, lärare, studenter, föräldrar eller medborgare måste själva ange vad
vi menar med ordet vetenskap (eller med ord som politik och demokrati) i olika sammanhang.2
 Ett övergripande och vedertaget sätt att beskriva vetenskap (vetenskaplig verksamhet) är att
det är en aktivitet som bedrivs av människor i ett visst sammanhang och som syftar till att dels
producera kunskap, dels sprida denna kunskap till allmänheten. I denna övergripande beskrivning finns åtminstone sex aspekter som är såväl viktiga som problematiska och som därför måste
utvecklas något.
1. Vi måste alltså betrakta vetenskap som en genuint mänsklig aktivitet. Att vetenskap är en mänsklig aktivitet innebär att det är forskaren – människan – och inte vetenskapen som så att säga
tänker och gör vetenskap. Det är forskaren som väljer vetenskapligt problem och det är forskaren som väljer teorier, samlar in material, analyserar materialet och drar de slutsatser som sedan
sprids ut till samhället. Av det skälet är uttryck som exempelvis ”vetenskapen har visat…”, ”den
vetenskapliga faktan säger att…” och ”forskningen har bevisat…” problematiska. Sådana uttryck
målar nämligen upp en missvisande bild av den vetenskapliga forskningsprocessen och är alltför
oproblematiserade i frågan om vetenskapliga forskningsresultat, vilket vi strax återkommer till.
2. Den vetenskapliga forskningsprocessen består av flera olika men sammanlänkade steg, nämligen: vetenskapligt problem (inklusive tidigare forskning, syfte och frågor), teori, metod,
material och resultat (slutsatser) (se exempelvis Lundquist 1993).
3. Samtliga delar i själva forskningsprocessen styr de forskningsresultat och de slutsatser som
forskaren kommer fram till. Vad forskaren kommer fram till genom forskningsprocessen – det
vill säga resultatet och slutsatserna – styrs av det vetenskapliga problemet (som grundas i ett
vetenskapsteoretiskt perspektiv), syftet, frågorna, teorin, metoden, materialet och analysen.
4. Forskaren själv – och alltså inte någon annan – styr eller, rättare sagt, ska styra över forskningen. Det är forskaren själv som med utgångspunkt i den egna vetenskapsteoretiska övertygelsen
och i relation till den tidigare forskningen på området styr över hur det vetenskapliga problemet,
syftet och frågorna ska formuleras. Det är forskaren själv som utifrån det vetenskapliga problemet, syftet och frågorna bestämmer exempelvis vilken teori, vilken metod och vilket material
som är relevant och ska användas i undersökningen. Och det är forskaren själv som med utgångspunkt i det vetenskapliga problemet, syftet, frågorna och teorin analyserar materialet och drar
slutsatserna. Viktigt här är att i vetenskapliga sammanhang är (ska) den vetenskapliga problem1 Distinktionen mellan term (ord) och begrepp (innebörd) och tanken att ord inte har en av människan oberoende innebörd inspireras huvudsakligen av Karl R. Popper (se Popper 1966a, 1966b, 1979, 2002, jfr. Dahlkvist 1999) och gäller
dels i alla sammanhang, dels alla ord vi använder – exempelvis även ordet Gud (jfr. Armstrong 2010).
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formuleringen med syfte och frågor – som utformas utifrån tidigare forskning – (vara) styrande
för övriga delar i forskningsprocessen. Exempelvis är valet av teori, metod och material (inklusive
operationalisering) och allt annat som på något sätt väljs eller väljs bort i forskningsprocessen
endast intressant och relevant i relation till det vetenskapliga problemet, syftet och frågorna som
formulerats av forskaren.
5. Forskarens värdeutgångspunkter (värderingar) styr valet av vetenskapligt problem med syfte
och frågor och därmed de efterföljande valen såsom exempelvis valet av teori, metod och material
(inklusive operationalisering). Inget annat är möjligt; det är forskaren själv som ska välja vad som
ska utgöra det vetenskapliga problemet i en vetenskaplig undersökning.
6. Konsekvensen av att den vetenskapliga problemformuleringen genomsyras (styrs) av forskarens värderingar är att de resultat och de slutsatser som forskningsprocessen utmynnar i präglas
av de värderingar och den värdeutgångspunkt som intagits av forskaren.

Vetenskapliga val och urval
Vad vi som forskare väljer att forska om och hur vi exempelvis väljer att definiera de ord och
operationalisera de begrepp vi använder i våra studier styrs och måste styras av våra värderingar.
För att exemplifiera. Som student eller forskare inom politikvetenskapen (statsvetenskapen) har
jag möjlighet att studera och analysera en oändlig mängd olika (vetenskapliga) problem. Valet
att exempelvis undersöka frågan om hur yttrandefriheten kan rättfärdigas utifrån olika argument
i den demokratiska traditionen (Petäjä 2006) grundas i och måste grundas i den egna uppfattningen att detta är en viktig fråga att lyfta fram och studera. Och samma sak gäller alla forskningsproblem inom akademin. Valet att exempelvis studera om och hur så kallade sociala medier
påverkar politik och demokrati snarare än att analysera exempelvis det så kallade vårdnadsbidragets ideologiska rötter och eventuella effekter på familjelivet måste grundas i uppfattningen att
förstnämnda är intressantare och viktigare än sistnämnda. Med Gunnar Myrdals ord: ”What we
wish to point out, however, is that every choice involves valuations” (Myrdal 2008:1058).
Valet av vetenskapligt problem styrs alltså av forskaren och av det som forskaren på något sätt
anser vara intressant och viktigt. Nu ska detta inte förväxlas med den naiva tanken att forskaren alltid har en faktisk (reell) möjlighet att själv formulera sitt vetenskapliga problem och själv
bestämma över vad som ska vara i fokus i den vetenskapliga verksamheten. Dels finns det just
nu ett starkt politiskt och ideologiskt tryck från vissa aktörer att frånta forskarna makten över
formuleringen av forskningsproblemen och flytta denna makt till olika externa aktörer så som
företag och näringsliv. Dels finns det inom akademin en stor mängd aktörer – chefer, forskningsledare, professorer, docenter, lektorer, adjunkter och administratörer – som inte endast vill utan
faktiskt även lyckas styra vad som ska och vad som inte ska tas upp av vetenskapen.
 Om vi återvänder till frågan om forskarens värderingar, värdeutgångspunkter, forskningsprocessen och forskningsresultaten så är det inte endast valet av forskningsproblem med syfte och
frågor som (måste) grundas i vår uppfattning om vad som är viktigt och vad som vi ska forska
om. Om vi som forskare är intresserade av exempelvis demokrati måste vi även förstå att diskussionen om politik och demokrati inte är ny utan snarast har pågått åtminstone sedan Platon och
Aristoteles. Men det är inte allt. Vi måste också vara inlästa på temat demokrati för att medvetet
kunna resonera om olika synsätt på demokrati och vi måste i vår forskning välja och sålunda välja
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bort andra någon av alla de demokratimodeller (demokratiteorier) som numera finns att tillgå.
Vårt val av demokratimodell – vilket är viktigt – innebär ju att just den demokratimodellen ska
genomsyra hela forskningsprocessen; från det vetenskapliga problemet med syfte och frågor till
det resultat och de slutsatser som vi på olika sätt sprider till allmänheten. För att illustrera det
hela: Om vi utgår från den ovan nämnda uppdelningen mellan term, begrepp och verklighet kan
vi exempelvis säga att vi med termen demokrati kan avse tre olika (distinkta) demokratibegrepp
(dvs. demokratibegrepp 1, 2 och 3 nedan) och att dessa utmärks av olika saker:
Term:     Begrepp:           Verklighet:
Demokrati1.    Demokrati som A och B      Sverige?
Demokrati2.     Demokrati som A, B, C och D   Sverige?
Demokrati3.     Demokrati som I och II           Sverige?
Tanken i resonemanget är enkel. Om vi exempelvis ställer frågan om Sverige är en demokrati
måste vi ha en definition av demokrati, det vill säga vi måste ha någon sorts uppfattning om
vad vi menar med termen demokrati. Menar vi demokrati enligt begrepp 1? Om ja, då menar
vi att vår demokratidefinition består av A (exempelvis allmänna val) och B (exempelvis allmän
rösträtt). Vi avser alltså inte C och D eller I och II. Nu kan det emellertid vara så att vi utifrån vår
läsning av Platon, Aristoteles och alla andra som under mer än 2000 år diskuterat demokrati är
kritiska mot demokratidefinition 1 (begrepp 1). Vi kan exempelvis hävda att demokratibegrepp
1 inte innebär att folkviljan realiseras i politiken och att demokrati därför måste betyda mer
än A (allmänna val) och B (allmän rösträtt). Men vi kan också argumentera för att exempelvis
begrepp 2 eller 3 både är rimligare och relevantare. Ställer vi samma fråga – dvs. om Sverige är
en demokrati – och utgår från demokratibegrepp 2 eller 3 menar vi något annat än om vi utgår
från demokratibegrepp 1. Det kan vara så att vi menar att demokrati bör innefatta A (allmänna
val) och B (allmän rösträtt) som i demokratibegrepp 1 men också C (exempelvis yttrandefrihet)
och D (exempelvis organisationsfrihet) som i demokratibegrepp 2. Väljer vi demokratibegrepp
2 avser vi något annat än om vi väljer demokratibegrepp 1. Men nu kan det även vara så att
vi menar att demokrati handlar om något annat än demokratibegrepp 1 eller 2 – vi kan vara
anhängare av demokratibegrepp 3 och då mena att demokrati i grunden handlar om I (exempelvis dialog) och II (exempelvis inflytande över beslut). Är vi anhängare av demokratibegrepp 3
menar vi alltså något annat än om vi vore anhängare av demokratibegrepp 1 eller 2.
Vilket synsätt på demokrati och vilken demokratidefinition som vi forskare väljer att ansluta
oss till är varken en pseudofråga eller något trivialt. Inom exempelvis politikvetenskapen finns
numera en nästan oändlig mängd listor med olika demokratibegrepp (demokratiteorier, demokratimodeller). Några få exempel (som kan jämföras med Hans Bengtssons inledningskapitel till
den här antologin) visas i nedanstående figur. Det torde då också framgå att ovanstående exempel
på tre olika demokratibegrepp utan problem skulle kunna bytas ut mot exempelvis valdemokrati,
deltagardemokrati och samtalsdemokrati.
 Det viktiga här är alltså att vi i den vetenskapliga forskningsprocessen faktiskt väljer ett synsätt
på demokrati, utgår från detta synsätt när vi forskar och därefter sprider våra resultat och slutsatser till allmänheten. Implikationen är att vi utifrån vårt val av demokratidefinition målar en
och därmed inte en annan bild av verkligheten. Hur vi ser på demokrati är så att säga avgörande
för vad vi observerar och för vilka slutsatser vi kommer fram till och sprider till studenter, jour-
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Svensk statsvetenskap* B. Lindensjö (1999)

R. Premfors (2000)

L. Lundquist (2001)

Valdemokrati

Realistisk demokrati

Stark demokrati

Direkt demokrati

Deltagardemokrati

Populistisk demokrati

Snabb demokrati

Indirekt demokrati

Samtalsdemokrati

Libertär demokrati

Svag demokrati

Enhetsdemokrati

Liberal demokrati

Motsättningsdemokrati

Kommunitär demokrati

Substansdemokrati

Radikal demokrati

Processdemokrati

Mångkulturell demokrati

Massdemokrati

Diskursiv demokrati

Elitdemokrati
Gemenskapsdemokrati
Individualismdemokrati
Stark demokrati
Svag demokrati

Figur 1. Exempel på demokratimodeller som presenteras i statsvetenskaplig litteratur.
* Med svensk statsvetenskap avses svensk statsvetenskap i allmänhet.

nalister, politiker och medborgare. Anta att vi ställt frågan om Sverige är en demokrati och
konstaterat att Sverige är en demokrati och då i stället ställer frågan när blev Sverige en demokrati?
Svaret på den frågan är helt och hållet beroende av vår implicita eller explicita syn på demokrati:
Parlamentarism? Regelbundna och återkommande val? Allmän och lika rösträtt? Yttrandefrihet?
Organisationsfrihet? Tryckfrihet? Ekonomisk jämlikhet? Och, när blev då egentligen Sverige en
demokrati? Var det runt år 1810 eller kanske runt 1910, 1920 eller 1975?
För att summera. Vetenskap är en genuint mänsklig aktivitet och den vetenskapliga forskningsprocessen genomsyras i alla steg – från valet av vetenskapligt problem med syfte och frågor till resultat och slutsatser – av forskarens värderingar. Konsekvensen av detta är att vi som enskilda forskare
eller som forskargrupper faktiskt både skapar och sprider en viss skildring av verkligheten beroende våra politiskt-ideologiska värderingar och de val och urval som präglat forskningsprocessen.

Egentligen inte något nytt men ytterst aktuellt
Att vetenskapliga processer och vetenskapliga resultat (som sprids ut i samhället) styrs av de
värderingar och värdeutgångspunkter som forskaren har är inte något nytt eller kontroversiellt.
Exempelvis Gunnar Myrdal hävdade för runt 40 år sedan dels att forskaren i sitt forskande påverkas av traditionen inom vetenskapsområdet, samhället i stort och sin egen personlighet (Myrdal
1968:11ff), dels att forskarens värderingar påverkar själva forskandet. Gunnar Myrdal skriver
Här är platsen att eftertryckligt fastslå, att felet i det mesta av såväl nutida som
tidigare samhällsveteskaplig forskning inte är att den inte är ’objektiv’ i den traditionella meningen av att vara oberoende av alla värderingar. Tvärtom, varje
undersökning av ett socialt problem – om än aldrig så begränsat i sin omfattning
– är och måste vara bestämt av värderingar. En ’opartisk’ (disinterested) samhällsvetenskap har aldrig existerat och kan av logiska skäl aldrig komma att existera.
(Myrdal 1968:52, kursivering i original)
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Gunnar Myrdal målar även denna illustrativa bild av forskaren, värderingarna och valen i vetenskapandet på följande sätt:
Scientific facts do not exist per se, waiting for scientists to discover them. A
scientific fact is a construction abstracted out of a complex and interwoven reality
by means of arbitrary definitions and classifications. The process of selecting a
problem and a basic hypothesis, of limiting the scope of study, and of defining
and classifying data relevant to such a setting of the problem, involve a choice
on the part of the investigator. The choice is made from an indefinite number of
possibilities. The same is true when drawing inferences from organized data. Everything in the world is connected with everything else: when shall one stop, and
in what direction shall one proceed when establishing causal relations. (Myrdal
2008:1057, kursivering i original)
Myrdal är inte unik. Exempelvis har Karl Popper på ett övertygande sätt visat att vetenskap dels
i formuleringen av vetenskapliga problem och observationerna av verkligheten, dels i beskrivningarna av verkligheten styrs av det perspektiv (”point of view”) som intas av forskaren. Popper
skriver exempelvis att ”Observation is always selective. It needs a chosen object, a defined task,
an interest, a point of view” (Popper 2004:61) och ”The selective character of all description
makes it in a certain sense ’relative’; but only in the sense that we could offer not this but another
description, if our point of view were different” (Popper 1966b:261) samt:
Thus we may describe as long as we like; our description will always be incomplete, a mere selection, and a small one at that, of the facts which present themselves for description. This shows that it is not only impossible to avoid a selective
point of view, but also wholly undesirable to attempt to do so; for if we could
do so, we should get not a more ‘objective’ description, but only a mere heap of
entirely unconnected statements. But, of course, a point of view is inevitable; and
the naïve attempt to avoid it can only lead to self-deception and to the uncritical
application of an unconscious point of view. (Popper 1966b:261)
Sammanfattningsvis: Vetenskaplig verksamhet är en genuint mänsklig aktivitet och den vetenskapliga forskningsprocessen genomsyras av att forskaren dels väljer, dels väljer bort vetenskapliga
problem (inklusive syften och frågor), teorier (modeller), metoder, material och detta innebär
att vissa och inte andra resultat och slutsatser distribueras ut till allmänheten (se även Weber
1977:119ff).3

Vetenskap som medel för ekonomisk tillväxt
eller demokrati?
Att forskare inom olika discipliner har mer eller mindre utvecklade, preciserade och medvetna
politiskt-ideologiska utgångspunkter och har praktiskt politiska-ideologiska intressen med sin
3 Relationen mellan (a)forskaren, (b) forskningsprocessen och (c) forskningsresultaten har behandlats av exempelvis
Lennart Lundquist – se Lundquist 1993, Lundquist 2001, Lundquist 2005, Lundquist 2006.
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forskning blir tydligt i olika så kallade forskarporträtt. I ett sådant forskarporträtt på Högskolan
i Halmstads hemsida säger en forskare (docent) bland annat att:
Jag har också förhoppningar om att kunna bedriva forskning och undervisning
som kan bidra till ny kunskap om hur innovationsprocesser både kan användas
för att skydda och bevara gamla traditioner och mönster och stimulera framväxten av nya marknader, främja ekonomisk tillväxt och förbättra – eller hota – hälsa
och människors livskvalitet. (www.hh.se )
Forskaren har alltså ambitionen att bedriva forskning som på något sätt kan bidra till att bland
annat stimulera marknader och främja ekonomisk tillväxt.
 Men även i exempelvis massmedierna tydliggörs olika forskares politiskt-ideologiska perspektiv. En forskare (professor och programdirektör) vid Högskolan i Halmstad säger i Hallandsposten att:
Det är redan känt bland många företag att vår forskning tar sin utgångspunkt i
sådant som är bra för näringslivet. (Hallandsposten 2012-12-12)
Utgångspunkten för den vetenskapliga verksamheten – forskningen – som bedrivs av forskaren
och dennes kollegor är alltså det som är bra för näringslivet.
Poängen med de båda utsagorna ovan är att båda är exempel på hur explicita politisk-ideologiska idéer utgör utgångspunkten för forskarnas vetenskapliga verksamhet. Att det är politisktideologiska perspektiv som lyfts fram av forskarna ovan blir tydligt om utsagorna ovan placeras i
en visserligen gammal men återigen aktualiserad diskussion om målet med vetenskap. Marta C.
Nussbaum hävdar i Not for profit. Why Democracy Needs the Humanities (2010) att världen just
nu genomgår en global kris som visserligen inte uppmärksammas i den allmänna debatten, men
som kommer att få allvarliga konsekvenser för politik och demokrati. Nussbaum skriver:
No, I mean a crisis that goes largely unnoticed, like a cancer; a crisis that is
likely to be, in the long run, far more damaging to the future of democratic
self-government: a worldwide crises in education. Radical changes are occurring
in what democratic societies teach the young; and these changes have hot been
well thought through. Thirsty for national profit, nations, and their systems of
education, are heedlessly discarding skills that are needed to keep democracies
alive. If this trend continues, nations all over the world will soon be producing
generations of useful machines, rather than complete citizens who can think for
themselves, criticize tradition, and understand the significance of another person’s
sufferings and achievements. (Nussbaum 2010:1f)
Den världsomspännande kris som Nussbaum avser består alltså i att världens stater i konkurrens med varandra har valt att orientera utbildningssystemen – och forskningen – mot nationell
ekonomisk tillväxt snarare än demokrati. Värdet nationell ekonomisk tillväxt snarare än värdet
demokrati har numera blivit det som är målet med utbildning och forskning runt om i världen.
Konsekvensen av detta är – enligt Nussbaum – att de kompetenser (såsom exempelvis kritiskt
tänkande) som medborgarna behöver i politiska och demokratiska sammanhang undergrävs (se
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även Hansson 2013). Nussbaum skriver att ”Democracies all over the world are undervaluing,
and consequently neglecting, skills that we all badly need to keep democracies vital, respectful,
and accountable” (Nussbaum 2010:77) och vidare att:
Today we still maintain that we like democracy and self-governance, and we also
think we like freedom of speech, respect for difference, and understanding of others. We give these values lip service, but we think far too little about what we need
to do in order to transmit them to the next generation and ensure their survival.
Distracted by the pursuit of wealth, we increasingly ask our schools to turn out
useful profit-makers rather than thoughtful citizens. Under pressure to cut costs,
we prune away just those parts of the educational endeavor that are crucial to
preserving a healthy society. (Nussbaum 2010:142)
Om vi återvänder till de två ovan nämnda forskarna (professorn och docenten) är det tydligt att
båda två har en specifik politisk-ideologisk utgångspunkt i vetenskapen: Båda två har valt en viss
men inte en annan värdeutgångspunkt i sin forskning på så vis att båda två (åtminstone enligt
citaten) har fokus på näringsliv, marknad och ekonomisk tillväxt snarare än på exempelvis öppenhet, likabehandling och demokrati.

Vetenskaplig verksamhet ska genomsyras av öppenhet
Nu är naturligtvis inte forskares politiskt-ideologiska utgångspunkter alltid öppet deklarerade
och explicita. Inom alla vetenskapliga discipliner finns det forskare som på något märkligt sätt
tror att deras forskning är neutral och opartisk. Inom alla discipliner finns det dessutom forskare
som är väl medvetna om att deras forskning styrs och genomsyras av deras politisk-ideologiska
utgångspunkt, men som på alla möjliga sätt försöker skildra den egna vetenskapliga verksamheten
som objektiv – exempelvis genom att inte skriva något om den politisk-ideologiska utgångspunkten i forskningen och genom att exempelvis skriva läroböcker där vetenskaplig verksamhet
skildras som helt och hållet objektiv.
Frågan om hur vi ska se på forskarens värdeutgångspunkter i den vetenskapliga verksamheten
är alltså relevant och består av åtminstone två delar. Den första delen handlar om huruvida forskarna alltid faktiskt är medvetna om sina egna politiskt-ideologiska preferenser och hur dessa
påverkar forskningsprocessen och forskningsresultaten. Det har exempelvis hävdats att det är
omöjligt att exakt veta vad man egentligen har för politiskt-ideologiska utgångspunkter och hur
dessa påverkar den vetenskapliga verksamheten.
Frågorna om våra politiskt-ideologiska preferenser och vårt agerande i olika sammanhang (se
exempelvis Elster 1983, Dworkin 1998, Lakoff 2009, se exempelvis även Kahneman 2011) och
hur våra politiskt-ideologiska preferenser påverkar forskningen är komplicerade. Men att dessa
frågor är svåra och att vi är osäkra på hur det faktiskt ligger till ska i detta sammanhang inte
ses som ett argument för att inte lyfta fram frågan – snarast tvärtom. Eftersom avsikten med
vetenskap är att producera kunskap som sedan sprids till allmänheten och eftersom vetenskap
genomsyras av de värderingar forskarna har bör forskarna så gott det går själva dels lyfta fram
och fundera över sina politiskt-ideologiska utgångspunkter i forskningen, dels ägna åtminstone
en stund åt att kritiskt reflektera över hur de egna politiskt-ideologiska ståndpunkterna påverkar
forskningen och vilka implikationer detta eventuellt kan ha för individer, samhällen och naturen.
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Så svårt är det faktiskt inte. Är du djurrättsaktivist har du sannolikt vissa värderingar och en viss
syn på vad vi bör forska om. Är du kristdemokrat har du nog andra värderingar och en annan syn
på vad vi bör forska om. Skulle det vara så att du är moderat eller någon sorts nyliberal (libertarian)
och då har Robert Nozick (1974) som idol har du sannolikt inte bara vissa idéer som präglar ditt
forskningsintresse utan även (om du nu läst din Nozick) ett minst sagt problematiskt förhållande
till demokrati. Oavsett om den politiskt-ideologiska utgångspunkten är helt och hållet medveten
eller omedveten – du kanske endast tycker att vetenskapens huvuduppgift är att stimulera framväxten av nya marknader och främja ekonomisk tillväxt snarare än att bidra till ett demokratiskt
samhälle – så spelar den alltså en avgörande roll i vetenskapandet. Detta leder in på den andra delen
av frågan om forskarens värdeutgångspunkter: Hur ska värderingarna och värdeutgångspunkterna
hanteras? Ska dessa vara implicita eller explicita? Svaret måste vara att forskaren ska vara så öppen
som möjligt i vad som är utgångspunkten i forskningen, det vill säga värdeutgångspunkterna bör
öppet deklareras av forskaren (jfr. Myrdal 1968). Explicitet (öppenhet) i värdeutgångspunkterna
innebär ju att forskaren försöker att redogöra för vad som ligger bakom och styr forskningen.
Implicitet snarare än explicitet i värdeutgångspunkterna innebär i stället att forskaren döljer eller
gömmer undan de politisk-ideologiska utgångspunkterna, vilket dels är problematiskt i sig självt
och den eventuella bias som byggs in i forskningen, dels är problematiskt i relation till de vetenskapliga kärnvärdena öppenhet, transparens och intersubjektivitet.
 Och, intersubjektivitet som ett grundläggande krav på vetenskap är viktigt och särskilt då
ovanstående beskrivning av forskarens värdeutgångspunkter, den vetenskapliga forskningsprocessen och de vetenskapliga forskningsresultaten beaktas. Björn Badersten och Jakob Gustavsson
(2010) sammanfattar det hela på ett utmärkt sätt då deras uppfattning är att intersubjektivitet
i grund och botten handlar om att vetenskapliga processer och resultat ska vara begripliga för
fler än forskaren själv och möjliga att kritiskt granska: ”Enkelt uttryckt innebär detta att andra
forskare ska kunna förstå både vad man som enskild forskare kommit fram till och hur eller på
vilket sätt man kommit fram till just det” (Badersten och Gustavsson 2010:48, kursiv i original).

Vetenskapen som politisk kommunikation
Forskning genomsyras alltså av forskarens värderingar och värdeutgångspunkter. Men bör då
verkligen vetenskaplig verksamhet ses som politisk kommunikation? Svaret är ja, men kräver en
utvecklad och preciserad definition av orden politik och kommunikation.
 Med termen politik (precis som med termerna vetenskap, demokrati, kunskap och alla andra
ord) kan vi avse ett, två eller en rad olika begrepp, det vill säga vi kan i våra samtal och texter om
politik mena olika saker (begrepp) med ordet (termen) politik (Hay 2007:61f). Vad vi bör avse
med ordet politik har därtill varit (se Heywood 2004:52) och är än idag (se exempelvis Isaksson 2010:37ff) vida diskuterat samtidigt som många forskare har valt och än idag väljer att inte
diskutera denna komplicerade men centrala fråga (se exempelvis Hay 2002:66).
 Inom vetenskapen om politik – politikvetenskapen eller statsvetenskapen – tar läroböckerna
vanligtvis upp tre olika och distinkta politikbegrepp (se och jämför även Hans Bengtsson
inledningskapitel).4
4 Som en kortare komplettering till beskrivningen av de olika politikbegreppen bör det noteras att politik (politisering
och avpolitisering) exempelvis handlar om fenomen som kan förändras genom mänskligt handlande (se exempelvis Hay
2007).
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Det första politikbegreppet är institutionellt orienterat på så vis att politik är idéer och beteenden
som berör olika typer av offentliga institutioner (exempelvis parlament och kommuner). Det andra politikbegreppet pekar inte ut vissa – offentliga – institutioner utan är i stället funktionellt
orienterat (och har därför en funktion och inte en institution i fokus) såtillvida att politik är den
auktoritativa fördelningen av värden för samhället (eller åtminstone för vissa delar av samhället). Det
tredje politikbegreppet är varken institutionellt eller funktionellt orienterat utan i stället stilmässigt orienterat såtillvida att politik är utövandet av makt (Lundquist 1993:27ff, Badersten och
Gustavsson 2010:14f, Jansson och Freidenvall 2011:13).
 Med utgångspunkt i de tre olika politikbegreppen som lyfts fram i politikvetenskapliga
läroböcker kan man göra en distinktion mellan å ena sidan en smal (och låst) och å andra sidan en
bred (och öppen) syn på politik (se exempelvis Pateman 1970, se även exempelvis Säll 2011:19f).
 Av de tre politikbegreppen är det första ett smalt – och låst – politikbegrepp då politik avgränsas till idéer och beteenden som berör vissa samtida offentliga institutioner eller omvänt: Det som
inte berör (riktas mot eller från) olika offentliga institutioner är inte politiskt. De två sistnämnda
politikbegreppen är breda och öppna då alla möjliga – det vill säga både offentliga och privata
– sfärer, aktörer, relationer, processer, organisationer, sammanslutningar som utmärks av auktoritativ fördelning av värden eller maktutövning ses som politiska. Av dessa två synsätt bör vi inta
det bredare och öppnare perspektivet på politik och det av två skäl.
För det första låser vi inte fast oss vid vissa i samtiden existerande offentliga institutioner, aktörer
och processer och den auktoritativa fördelningen av värden eller maktutövningen som utövas
eller inte utövas av dessa. Staten är i sammanhanget både normativt och empiriskt intressant
men så är även andra aktörer. Auktoritativ fördelning av värden för samhället eller för större eller
mindre delar av samhället utövas faktiskt även och numera i kanske allt högre utsträckning än
tidigare av andra aktörer än staten, vilket lyfts fram i det så kallade governanceperspektivet:
Vi kan sammanfatta denna tillbakablick med att i grunden handlar governanceperspektivet om att peka på det faktum att staten inte är den enda institutionen
som bidrar med auktoritativ fördelning av värden. (Montin och Hedlund
2009:13)
Genom att utgå från ett bredare och öppnare synsätt på politik – exempelvis maktutövning – får
vi en möjlighet att diskutera den faktiska politik som utövas av olika typer av aktörer i samhället
och olika typer av politiska interaktioner, processer, händelser, organisationer och så vidare. Vi
får exempelvis möjlighet att utifrån ett demokratiskt perspektiv problematisera den auktoritativa
fördelningen av värden som utövas av andra än staten: (A) Om vi nu vill att den auktoritativa
värdefördelningen som utövas av staten ska vara demokratisk är det då inte rimligt att vi även
ställer samma krav (önskemål) på den auktoritativa värdefördelningen som utövas av andra
– privata – aktörer så som multinationella företag? (B) Om nu den maktutövning som kännetecknar staten i någon mening har varit och är demokratisk (med alla faktiska undantag!) är
det då inte ett problem att denna makt i allt högre utsträckning lämnas till privata aktörer och i
de flesta fall avdemokratiseras?
För det andra innebär ett brett och öppet synsätt på politik att vi får möjlighet att diskutera olika
typer av sammanslutningar, organisationer, gemenskaper, institutioner och sfärer som politiska
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system i sig själva. Om politik är auktoritativ fördelning av värden för samhället eller – som vi
också kan se det – delar av samhället (= gemenskapen) så kan vi säga att ett politiskt system är ”…
varje bestående mönster av mänskliga relationer, som i betydande utsträckning innefattar makt, styre
eller auktoritet” (Dahl 1963: 1963:14, kursivering i original). Robert Dahl skriver:
Whatever may have been the reality in the nineteenth century, the twentieth saw
the emergence of giant corporations whose governments in both their internal
and external relations took on many of the characteristics of the governments of
states. The giant corporation thus became, de facto, if not yet de jure, a public
enterprise and a political system. (Dahl 1982:110, kursivering i original)
Medan David Easton skriver: ”Authoritative kinds of allocations are made in all types of groups,
ranging from the family and lineages through fraternal clubs to religious, educational and economic organizations” (Easton 1979:51).
 Givet att olika typer av sammanslutningar (organisationer, gemenskaper, sfärer) i enlighet med
det breda och öppna synsättet på politik kan ses som politiska system i sig själva så kan vi diskutera dessa på ett annorlunda sätt: (A) Hur bör den politik som utövas inom sammanslutningen
organiseras – bör den vara demokratisk eller icke-demokratisk? (B) Hur utövas makten inom en
viss sammanslutning – är den demokratiskt utövad eller icke-demokratiskt utövad, dvs. är det
en person, några personer eller samtliga personer inom sammanslutningen som bestämmer över
sammanslutningen och medlemmarna?
 Det är alltså möjligt att definiera termen (ordet) politik på olika sätt och i enlighet med antingen ett smalt och låst eller ett brett och öppet synsätt. Av dessa två är det sistnämnda snarare
än det förstnämnda att föredra såtillvida att vi då får relevant politikbegrepp. Politik i detta
perspektiv och sammanfattningsvis kan alltså sägas vara alla ”interactions” vilka är ”oriented
towards the authoritative allocations of values for a society” (Easton 1979:50, jfr. exempelvis
Easton 1991:275).5
Om vi nu vänder oss till frågan om kommunikation kan vi – precis som Hans Bengtsson gör
i inledningskapitlet av den här antologin – konstatera att vi kan avse en rad olika – distinkta
– saker med ordet kommunikation. Övergripande sett kan vi dock säga att vi med ordet kommunikation menar att vi både meddelar oss och delar med oss av något slags budskap som innehåller upplevelser, idéer, känslor och värderingar. Att kommunicera inkluderar olika former och
uttryckssätt – verbala och icke-verbala, muntliga och skriftliga, formella och informella. Med
utgångspunkt i detta kan vi vidare säga att vi kan vilja fylla olika funktioner med vår kommunikation – exempelvis att informera, påverka, kontrollera, förklara, underhålla. En så kallad
klassisk kommunikationsmodell visar därtill hur vi kan tänka och analysera kommunikation då
modellen består av bland annat sändare, meddelande (budskap), kanal och mottagare (Bengtsson, kapitel 1).
 Knyter vi nu samman samtliga tre aspekter i den här texten kan vi konstatera att vetenskap
bör ses som en sorts kommunikation som är politisk, det vill säga som politisk kommunikation.6
5 Två alternativa breda och öppna definitioner av termen politik är ”the distribution of advantages and disadvantages
(Froman Jr 1968:33) och ”the exercise of influcence” (Dahl and Stinebrickner 2003:24).
6 Önskas en utvidgad beskrivning och diskussion av kommunikation se inledningskapitlet till den här antologin.
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Vetenskap är en genuint mänsklig aktivitet. Vetenskap i meningen process och resultat präglas
ovillkorligen av forskarens värdeutgångspunkter, det vill säga värdeutgångspunkten präglar inte
endast vad forskaren gör i forskningsprocessen utan även vad forskaren kommer fram till i sin
forskning. Politik är övergripande sett alla våra interaktioner som på något sätt orienteras mot
auktoritativ fördelning av värden för samhället. Kommunikation innebär förenklat sett att en
sändare sprider ett meddelande genom en kanal till en mottagare. Om vi nu sammanlänkar
dessa två delar bör vetenskap – parallellt med exempelvis sannings- och kunskapssökandet – ses
som politisk kommunikation. (1) Vetenskaplig verksamhet präglas i såväl process som resultat av
forskarens (sändarens) värdeutgångspunkt. (2) Vetenskaplig verksamhet orienteras inte endast
gentemot auktoritativ fördelning av värden för samhället utan är sammanflätad med politik
såtillvida att forskningsresultaten och slutsatserna (meddelandet) sprids till allmänheten (mottagaren) genom exempelvis massmedierna (kanalen). För att illustrera. Om statsvetare år ut och år
in exempelvis skriver att deras forskning har visat att (svenska) kvinnor tenderar vara mer politisk
okunniga än (svenska) män så innebär detta att en viss – och därmed inte en annan – föreställning om mäns och kvinnors politiska kunskap år ut och år in sprids ut till allmänheten och blir
en del av den politiska och ideologiska diskursen (se Urbas 2009). Om forskare från olika discipliner kontinuerligt målar upp en men inte en annan bild av exempelvis en viss religiös grupp i
samhället så kan detta få effekten att vissa tankar (dvs. ideologin som omhuldas av forskarna) får
en dominerande (hegemonisk) ställning i det offentliga samtalet samtidigt som andra idéer utesluts och omöjliggörs (se exempelvis Carlbom 2003). På samma sätt kan exempelvis vissa forskares uppfattning av medborgarna alltid ha egenintresset snarare än allmänintresset som utgångspunkt i politiska sammanhang innebära att politiker och medborgare börjar tro på och agera
utifrån detta (se exempelvis Hay 2007) även om det kanske inte stämmer (se exempelvis Levin
1988).
 Avslutningsvis. Det är alltså viktigt att uppmärksamma att vetenskapen sannolikt har en speciell plats i den allmänna politiskt-ideologiska debatten och i politiskt kommunikativa sammanhang. I vissa delar av världen har vetenskapen – vetenskapliga processer och vetenskapliga resultat
– länge haft och har än i vår samtid en särskild auktoritet.7 Politisk kommunikation handlar övergripande sett om ”the construction, sending, receiving, and processing of messages that are likely
to have a significant impact on politics” (Graber1993) och vetenskapen utmärks av just detta
samtidigt som den alltså är en auktoritet. Mot bakgrund av detta och utifrån ett demokratiskt
perspektiv blir två aspekter särskilt viktiga för medborgarna. (1) Att det finns en medvetenhet om
att vetenskaplig verksamhet dels har en politisk och ideologisk dimension, dels har en särskild
auktoritet i politiskt kommunikativa sammanhang. (2) Att vetenskapens (forskarnas) politiska
kommunikation kontinuerligt sätts under lupp och skärskådas.
7 Nu är det naturligtvis inte så att vetenskapen har varit, är eller kommer att vara den enda auktoritativa källan i världen
– se exempelvis Esposito 2011.
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Politisk retorik i teori
och praktik
Hans Gunnarson & Hans Bengtsson
Mellan retorik och politik har det ända sedan antiken funnits täta band. Retoriken och politiken
har samma mål, att vinna andra för sin åsikt, utstaka gemensamma handlingsvägar, förhandla om
lösningar och beslut som kan få gehör från olika parter. Retoriken är ett av de äldsta sammanhängande systemen av tankar om offentlig kommunikation som vi känner, ett system användbart
både för analys och för praktisk kommunikation.
USA har under de senaste hundra åren varit det land där medvetenheten om retorikens vikt
i politiken varit störst och där den viktigaste forskningen utvecklats. Behovet av politisk retorik
blev tydligt när radion blev allmän i de amerikanska hemmen. 1924 sändes för första gången
republikanernas och demokraternas konvent direkt. Under slutet av 1920-talet började presidentens tal att sändas. Radiosändningarna ställde krav på noggrann förberedelse helst av personer
kunniga i retorik. Den president som först anställde en talskrivare var Warren Harding (president1921-23).
 Med tiden krävdes allt fler framträdanden av presidenten. Herbert Hoover som var president
i början på 1930-talet talade ungefär nio gånger i månaden. På 1960-talet framträdde John Kennedy cirka nitton gånger i månaden. Ted Sorensen skrev hans tal och blev dessutom en nära vän
och rådgivare. Talskrivarens status höjdes därmed. På 1990-talet talade Bill Clinton i genomsnitt
28 gånger per månad och hade då en stab av anställda talskrivare (Schlesinger 2008 s.3).
President Obamas snabba karriär fram till presidentämbetet byggde mycket på egen retorisk
skicklighet. Han väckte först uppmärksamhet vid demokraternas konvent 2004 där han höll ett
lysande tal. I talet förekom för första gången slagordet som sedan skulle bli hans kännemärke –
”Yes we can”. På konventet träffade han sin blivande huvudtalskrivare, den då endast 23 år gamle
Jon Favreau, som sedan skulle följa honom i sju år (Berry, Gottheimer 2010 s.13).
 I Sverige har synen på politisk retorik under 2000-talets första decennium genomgått en
metamorfos. Från att enbart varit en angelägenhet för historisk och litterär forskning om äldre
texter har den blivit ett viktigt politiskt verktyg. I rikspolitiken använder sig nu de flesta ledande
politikerna av retoriskt skolade talskrivare. Retorikintresset i svenska medier kulminerar under
Almedalsveckan då SVT direktsänder och anlitar retoriker för att analysera de olika partiledarnas
tal. Alliansens seger i valet 2006 brukar åtminstone delvis förklaras med Nya Moderaternas medvetna användning av retoriken. Partiets chefsstrateg Per Schlingmann förändrade med sina små
skrifter Nya moderaterna, Med sikte på framtiden och Fortsatt förnyelse inte bara Alliansens språk
och namn utan allt från loggor till klädedräkt (Schlingmann 2008).

Retoriken från antiken till idag
Retorikens vagga stod som bekant i antikens Aten. Folkförsamlingens möten krävde att minst
5 000 personer skulle vara närvarande och ibland kunde det samlas upp till 30 000 personer.
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Det krävde goda talare. De flesta unga pojkar som ville avancera till samhällets topp sattes att
studera retorik för någon sofist. Ordet sofist var ett allmänt uttryck för den som besatt en speciell
livsvisdom och hade förmågan att förmedla denna till andra. Beteckningen sofist kom till vid
mitten av 500-talet f.Kr. och sofisterna var ofta kringresande lärare som tog betalt för att undervisa. Så småningom blev namnet liktydigt med lärare i talekonst (rhetor). Sofisterna hävdade att
de genom sina kurser i retorik kunde lära unga studenter att få kontroll över andra människor
och de var skickliga på att analysera argumentens dialektik (dissoi logoi). Deras skicklighet i att
finna argument och att behandla språket sågs dock av många som en fara och de möttes av misstänksamhet. Platon förde ett veritabelt krig mot dem under 30 års tid.
Platon pekar på retorikens förmåga att skapa makt, att manipulera och han kritiserar framför allt retorikens syn på sanningen som relativ. I flera dialoger beskriver Platon sofisterna som
smickrare som kan göra sant till falskt och falskt till sant. Platon förordar filosofins strikt logiska
undersökningar framför retorikens användande av känslor. Retoriken har genom tiderna haft
svårt att skaka av sig Platons kritik. Hans plats i historien som en av de största filosoferna har gett
hans tankar stor genomslagskraft. I praktiken har dock retorikens modell för att söka argument
segrat framför filosofins sökande efter det logiskt korrekta (Herrick 2001 s. 37, s.53).
 Intressant är att sofisternas tid är så lik vår egen. När de framträdde hade demokratiseringen i Aten inletts och tiden präglades av skepticism mot auktoriteter och normer. Då som nu
framträdde lycksökare som såg tillfället att tjäna pengar på retoriken, men bland sofisterna fanns
också starka tänkare som Gorgias och Protagoras. Tidens konflikt stod mellan skepticism och
tron på absoluta värden. Protagoras avvisade Platons tro på de absoluta idéerna och hävdade
att människan är alltings mått. Gorgias skapade ett av nyckelbegreppen i retoriken, kairos. Det
betyder det gynnsammaste ögonblicket. Gorgias beskrev orden som enheter färgade av talsituationen
– sanningen är inte absolut utan beroende av den talande människan (Fafner 1982 s.41-42).
Aristoteles
Platons lärjunge Aristoteles (384-322 f. Kr) publicerade under 300-talet Retoriken som blivit
en av de mest inflytelserika teoretiska läroböckerna i retorikhistorien. Den bygger på föreläsningar
som Aristoteles höll i sin berömda skola Lykeion belägen uppe på Lykabetteoshöjden. Där utbildade han blivande politiker. I de skuggade gångarna (peripatoi) kunde eleverna på eftermiddagarna diskutera politisk filosofi. Retorik och politik var tätt sammanlänkade. Aristoteles beskriver
retoriken som ”det etiska studium som rätteligen kallas politik” (Aristoteles 2012: 1.2.7).
Förutom Retoriken skrev Aristoteles Topiken som speciellt behandlar hur man finner argument
med hjälp av olika ”sökplatser” (topoi). Aristoteles definierar retoriken som ”förmågan att i varje
enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande” (Aristoteles 2012: 1, 2.1). Aristoteles skiljer
sig från Platon genom att betona skillnaden mellan logik och retorik. Retorikens sanning är till
skillnad från logikens beroende av situationen. Logikens deduktiva bevismedel används visserligen men kompletteras av andra topiker som vittnesmål, jämförelser och olika induktiva fakta.
Aristoteles ansluter sig till Gorgias syn att retorikern inte letar efter det logiskt vattentäta utan
det som i varje situation är mest sannolikt i det dagliga livet: ”Vi överlägger om det som verkar
kunna vara på båda sätten” (Aristoteles 2012: 1. 2.12). Retoriken beskrivs av filosofen Zenon
från Kition (335-235 f. Kr) som en öppen sökande hand medan logiken är en knuten hand, en
hand utan alternativa möjligheter.
Förutom förnuftsargumenten – logos – menar Aristoteles att långvariga känslor – ethos – och
kortvariga känslor – pathos – är minst lika viktiga för att övertyga. En persons ethos, karaktär,
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kompetens och goda vilja påverkar oss ibland mer än de logiska argumenten. På samma sätt kan
pathos, kortvariga känslor, som ilska, rädsla, hopp vara starka krafter för att övertyga. Den retoriska
triaden logos – ethos – pathos blev en grund att bygga på för Aristoteles efterföljare romarna.
Logos:
förnuft

Ethos: förtroende,
långvariga känslor

Pathos:
kortvariga känslor

Figur 1. Aristoteles triad logos – ethos – pathos.

Roms retoriker – Cicero
 I Roms demokrati, före kejsartiden, blev retoriken mycket viktig för talare i senaten och för härförare som skulle övertala de frivilliga legionärerna att gå ut i krig. En av de skickligaste politikerna
var advokaten Cicero (106-43 f. Kr). Som mycket ung studerade han retorik i Grekland och 21 år
gammal skrev han sin första retorikbok, de Inventione, en sammanfattning av den tidens retorik.
Där definierar han retorikens koppling till politiken på följande sätt i engelsk version:
There is a certain political science which is made up of many and important particulars. A very great and extensive portion of it is artificial eloquence which men
call rhetoric. (Cicero, de Inventione I.V.6)
I ett annat verk, De partitione oratoria, sammanfattar Cicero retorikens arbetsprocess i fem delar
– 1. Inventio: att finna argumenten; 2. Disposito: att tydligt och klart ordna argumenten; Elocutio: att ge talet en språklig dräkt; 4. Memoria: att lära in talet; 5. Actio: att framföra talet (Clarke
1957 s. 69). I den här artikeln behandlar vi främst delarna 1 och 3. Den intresserade hänvisas till
annan retorisk facklitteratur.
Cicero ger i de Inventione också namn åt de tre olika taltyperna som Aristoteles tidigare definierat: genus deliberativum – rådgivande tal, genus judiciale – juridiska tal, genus demonstrativum
– hyllningstal. I verkligheten och politiken går ofta alla tre taltyperna in i varandra. Rådgivande
tal manar till ändring av värderingar eller till handling. Om man får kritik krävs kunnighet i
juridiska tal och hyllningstal (hylla eller klandra) är användbara vid varje valkampanj.
 Den som vill fördjupa sig i Ciceros retorik bör läsa de Oratore (på svenska, Om talaren). Den är
skriven av mogen man, drygt 50 år, med stora erfarenheter av det politiska spelet och retoriken.
58 av hans politiska tal finns bevarade (Cicero 1969 s. 9). Det mest kända håller han mot sin
politiske rival Catilina som hade planerat en sammansvärjning för att ta makten i Rom. Talet
börjar med de berömda orden: ”Hur länge ännu Catilina ska du missbruka vårt tålamod?”. Med
sitt skickliga tal lyckades Cicero genomdriva att Catilinas närmaste män avrättades år 63 f.Kr.
Fem år senare kom hämnden då Catilina lyckades få Cicero landsförvisad. Om talaren skrevs när
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Cicero kom tillbaka till Rom. Den är författad av en luttrad politiker som i dialogform på ett
underhållande sätt beskriver den perfekte talaren (Cicero 2008 s.10).
Medeltid och renässans
Under tidig medeltid försvann talen av klassisk modell men retorikstudierna var fortsatt viktiga
och retoriken användes som mönster för brevskrivning, predikningar, poesi och argumentation.
Tillsammans med grammatik och dialektik ingick retorik i den förberedande skolan och låg till
grund för högre studier. Det var i denna anda som en professur i ”vältalighet och statskunskap”
inrättades vid Uppsala universitet 1622 genom en donation av riksrådet Johan Skytte, Gustav II
Adolfs lärare i retorik. Sveriges politiska strävanden vid denna tid krävde högt skolade experter,
i synnerhet inom administrationens och diplomatins områden och maktens främsta redskap var
vältaligheten. Inrättandet av denna professur, idag den äldsta lärostolen i ämnet i världen, har även
gjort statskunskapen till det äldsta samhällsvetenskapliga ämnet i Sverige (Falkemark 1992).
1800-talet och retorikens död…
 I början på 1800-talet, under ståndsriksdagens tid, fördes de djärvaste och mest konstfulla
debatterna i det svenska riddarhuset. Förebilderna var talarna i det engelska parlamentet och
i den franska nationalförsamlingen. Där värderades den litterära bildningen och förmågan att
språkligt formulera sig med hjälp av metaforik högt. Retorik uppfattades enbart som språklig
elegans och topikerna – läran i att söka argument – hade glömts. Romantiken tog avstånd från
det språkliga prålet; läroböcker i retorik blev allt mer sällsynta. I akademin blev retoriken något
fult – en motsats till sanningen (Cassirer 1997 s.88). Genom den logiska positivismen utvecklades filosofin till att endast acceptera observerbara fakta som grund för kunskap. Retoriken med
sin betoning på sannolikhet blev därmed något otillbörligt (Holmgren-Caceido 2009 s. 49).
Paul Ricæur skriver så sent som 1975 om hur retoriken genom historien fjärmats från Aristoteles
klassiska retorik och inskränkts till att bara enbart röra sig omkring en enda av retorikens partes,
elocutio. Retoriken var i det närmaste död.
… och pånyttfödelse
 I praktiken fanns emellertid retoriken kvar. Inom nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen lärde
man sig i slutet av 1800-talet att debattera även om man inte kallade det retorik. I 1920-talets
USA väcks retoriken åter till liv på Stanforduniversitetet. Nu framträder också den nya retoriken.
1958 publicerade engelsmannen Stephen Toulmin The uses of argument – en argumentationsteori
där han använder den så kallade Toulmingrafen för retorisk analys av vanlig konversation. Den
visade sig också vara ett utmärkt hjälpmedel för att analysera argumenten i debatt och tal. Toulmin
använde sig av begreppen tes (claim), argument eller sakförhållande (data) och stödargument
(warrant). Han avvisar logiken som hjälp för att förstå en argumentation och bygger i stället en modell med sex delar där argumentationen beskrivs som en kedja. Eftersom retorik baseras på sannolikhet tillkommer förutom de vanliga delarna i en logisk argumentation graden av trovärdighet
(qualifier). (Angående den ursprungliga Toulmingrafen – se Gunnarson 2012 s.56)
Belgarna Chaim Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca utvecklade i Traité de l’argumentation –
la nouvelle rhétorique (1958) en argumentationsteori som bland annat utgår från olika åhörare.
Liksom i den klassiska retoriken söker de en gemensam utgångspunkt, den ”mening” som kan
accepteras av den så kallade universella publiken (Perelman 2004 s. 49).
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Retoriken som berättelse
Under senare år har berättelsen (story telling) som retoriskt verktyg blivit alltmer intressant.
Amerikanen Kenneth Burke utvecklade redan 1945 i boken A Grammar of Motives sin dramatiska pentad, en modell för retorisk kritik som bygger på retoriken som ett slag skådespel (Herrick
2001 s. 227). En av de mest betydelsefulla forskarna om berättelsens retorik är Ernest Bormann.
Han har studerat hur grupper hålls samman genom berättelser om sig själva så kallade fantasy
themes. Bormann definierar fantasy themes som ”den kreativa användningen av händelser som
tillfredsställer ett psykologiskt eller retoriskt behov”.
 Ofta syftar berättelsen till att skapa en gemensam värdegrund eller gemenskapskod (Herrick
2001 s. 237 ff.). I Sverige har till exempel Per Albin Hanssons tal 1928 om ”Folkhemmet” framställts som en berättelse som blivit en viktig gemenskapskod inte bara för Socialdemokraterna.
Denna berättelse försöker partiet upprätthålla men också anpassa till nya förhållanden. Liknande
problematik gäller andra partier. Efter förlustvalet 2002 och inför valet 2006 ville till exempel
Moderaterna omformulera berättelsen om sig själva. Fredrik Reinfeldt byggde under flera års
Almedalstal före valet upp en bild av sig själv som partiledare och Nya Moderaterna som det parti
som ser orättvisorna i samhället och vill skapa trygghet. Hans berättelser handlade om besök i
skolor och om samtal med brottsoffer.

Två viktiga retoriska begrepp – doxa och kairos
Den allmänna meningen – doxa
 I retoriken är doxa ett av nyckelorden. Det handlar om att vi när vi utformar en argumentation måste tänka efter vad ”den allmänna meningen” är och gärna närma oss den. Först när vi
vet vad åhöraren uppfattar som nyttigt, genomförbart och hedersamt finns denna gemensamma
utgångspunkt från vilken argumentationen kan ta avstamp. Det handlar om en ”berättelse”, om
en situation, som är allmänt accepterad. I det moderna samhället spelar massmedier av olika slag
en avgörande roll för att tolka och uttrycka vad som inom samhällsvetenskapen brukar kallas
”den allmänna opinionen”.
 Begreppet allmän opinion (public opinion) handlar om åsikter i en viss fråga. Vissa forskare
skiljer på öppna (medvetna, uttryckta åsikter i en specifik fråga) respektive dolda (ej uttryckta
åsikter i en sakfråga) opinioner samt attityder (grundläggande, varaktiga värderingar). Vår benägenhet att ändra åsikt är en kombination av graden av exponering (”konsumtion” av nyheter)
samt medvetenhet i form av politiskt intresse, engagemang och kunskaper (Strömbäck 2009,
Petersson 2009).
Det rätta ögonblicket – kairos
 Ett annat viktigt retorisk begrepp är kairos det vill säga den retoriska situationen i det ögonblick då ett tal ska äga rum. Det är i den situation en talare har den största möjligheten att kunna
övertyga om ett visst budskap. Den kloke talaren förstår när det rätta ögonblicket infinner sig
(Lindqvist Grinde 2008 s.48). Kairos bestäms av publikens aktuella ståndpunkt tillsammans
med den historiska, politiska, sociala och ekonomiska situationen. Kairos påverkas också av
vilka skrivna och oskrivna lagar som gäller i situationen. Det kan handla om tidsbegränsningar
och hur styrt meningsutbytet är. Om talet sänds i media påverkas situationen av om budskapet
är direktsänt eller inspelat. Barack Obamas inträde på den amerikanska retoriska scenen är ett
exempel på kairos. Han kom just i rätta ögonblicket när folk i allmänhet var trötta på den sittande
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presidentens politik och ville ha något helt nytt, något som kunde skapa ”change”. Kairos och
doxa sammanföll.
När doxa och kairos sammanföll i svensk politik
 I Sverige har å ena sidan Per Albin Hanssons folkhemstal ofta framställts som allmängiltigt,
som doxa: ”Det goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn”. Retorikprofessorn Kurt Johannesson menar att Socialdemokraterna
framstått som en slags garant för att denna allmänt accepterade berättelse om solidaritet och ökad
jämlikhet ska fortleva (Johannesson m.fl. 1992 s.234). I svensk politisk historia har flera författare uttryckt detta förhållande som att det råder en ”socialdemokratisk hegemoni”, det vill säga
partiets dominans har varit så påtaglig att dess ideologi länge genomsyrat den politiska kulturen
(Möller 2011). Författaren Lars Gustafsson (1989) har beskrivit denna hegemoni som att partiet
under lång tid innehade ”problemformuleringsprivilegiet”. Med nyliberala strömningar under
1980- och 90-talet förändras dock partiets ställning (Carlsson 2014).
 Högern och Moderaterna har å andra sidan ofta framställts som ett parti som i första hand
vurmat för de rika, ”kelgrisarna”. När Fredrik Reinfeldt och hans rådgivare Per Schlingmann
”gjorde om” partiet inför valrörelsen 2006 startade man, för att få acceptans, sin berättelse om
Nya Moderaterna i ett åtminstone delvis nytt perspektiv, en ny doxa. Den nya berättelsen är
att åstadkomma ”ökad rättvisa” åt de som arbetar – Nya Moderaterna blev ”det nya arbetarpartiet”. Den nya benämningen ska jämföras med Arbetarepartiet Socialdemokraterna – ett parti
för arbetare. Bidragslinjen ersätts med arbetslinjen, sänkta skatter i form av jobbskatteavdrag
skapar fler arbetstillfällen, alla kommer att tjäna på en sådan politik, alla ska känna sig trygga
även i en tid av samhällsförändringar. Resten av Alliansen hakade också på samma strategi. För
Kristdemokraterna knyts tryggheten ofta till familjen, den institution som ett gott samhälle vilar
på. I inledningen av sitt Almedalstal 2006 uttryckte till exempel dåvarande partiledaren Göran
Hägglund sig på ett sätt som för tankarna till Per Albin: ”Vårt mål är ett samhälle där ingen hålls
tillbaka, men ingen heller lämnas efter”.
 Den nya strategin väckte uppmärksamhet och ledde till framgångar i opinionen. Allianspartierna fick också stöd av att massmedierna i valrörelsen lyfte fram en rad händelser där socialdemokratiska politiker och fackföreningsledare beskrevs som pampar som fuskat och berikat
sig själva. Statsminister Göran Perssons ”herrgård” är ett sådant exempel. Socialdemokraterna
framställdes med andra ord som de nya ”kelgrisarna”. Retoriken blev att en ny kraft behövdes
för att skapa ett ”rättvisare samhälle”, ett nytt ”folkhem”. Opinionsläget påverkades och strategin
ledde till allianspartiernas framgångar i valet. Kairos och doxa sammanföll.

Att finna argumenten – inventio
Tes och argument
 Hur gör man då för att övertyga? En viktig del i konsten att övertyga handlar om argumentation, det vill säga man behöver ha stöd för de påståenden som framförs. Utan argument kan man
knappast övertyga någon. Den första delen i retorikens process – inventio – handlar om att hitta
rätt argument med hjälp av retorikens sökplatser – topiker. En argumentation utgår från en fråga
som kan uttryckas med en tes. I debatter och dagligt tal kan tesen vara implicit och då får vi
försöka rekonstruera den. Tesen kan också förändras under debattens gång.
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Som exempel kan vi utgå från en debatt om våld i dataspel. Frågan ställs: ”Ska vi förbjuda våld i
dataspel?” En tes pro och en contra kan sedan ställas upp. Pro: ”Förbjud våld i dataspel”. Contra:
Tillåt våld i dataspel”. Om vi finner att tesen är ”Våld i dataspel bör förbjudas” får vi gå vidare
och undersöka vilka argument som framförs som stöd för tesen. Huvudargumentet kan vara
att: ”Våld i dataspel kan inspirera till våldshandlingar”. Till detta kanske läggs ett stödargument:
”Risken för aggressiva beteenden vid konflikter ökar.” Stödargumenten kan ytterligare underbyggas med en säkring: ”Den empatiska förmågan minskar”. De viktigaste vederläggande
argumenten bör också analyseras.
Retorik är inte logik
 Logiken kräver att argumenten i en bevisning ska vara hållbara och relevanta. Det kan också
gälla för retoriken, men vi får vara medvetna om att retorik inte handlar om att bevisa en triangels
vinklar. Retorik handlar om sannolikhet. Retoriken kan som tidigare nämnts liknas vid en öppen
sökande hand medan logiken är en knuten hand. I logiken är ett argument hållbart om det är underbyggt med tillförlitlig bevisning. Argumentet är relevant om det kan sägas stödja bevisningen.
 I retoriken kan en publik ibland acceptera argument som varken är hållbara eller relevanta
under förutsättning att de är känslomässigt lockande eller personligt givande för publiken.
När vi analyserar retoriskt måste vi också ta hänsyn till vilken acceptans argumentet kan få. I
retoriken ingår även konsten att kunna undanhålla obehagliga fakta och hantera svaga argument.
En metod är att undvika att ta upp eller bemöta kritiska aspekter, man talar då hellre om något
annat än ämnet, helst något trevligt. Det är också vanligt att ta till antydningar eller rykten –
för att sedan ta tillbaka dem. I boken The Rhetoric of Reaction (1996) redovisar och diskuterar
till exempel Harvard-professorn Albert O Hirschman tre sätt att argumentera för att förhindra
samhällsförändringar: tvärtomtesen, meningslöshetstesen och äventyrlighetstesen. Slutsatsen är
att effekterna av en reform leder till motsatsen till vad man avser eller till ingenting eller riskerar
det vi redan har – bäst att inte göra något alls.
 Andra retoriska ”knep” kan vara personangrepp (ad hominem), cirkelresonemang, hot om
bestraffningar så kallade argument till käppen (ad baculum), vidare argument till folket – talaren
påstår sig tolka folkviljan (ad populem), slutsatser utan bevis, argument till vördnad och respekt
(ad verecundiam), sammanblandning av orsak och verkan (post hoc ergor propter hoc) (Gunnarson
2013 s. 35 ff).
Logosargumentation
 Logos står som nämnts för förnuft. Förnuftets grundläggande uppgift är att hjälpa oss i vårt
praktiska liv och därför har det en avgörande funktion i det politiska rådslaget. Några grundläggande topiker som vi kan använda för att analysera logos är: nytta, hälsa och trygghet, genomförbarhet och heder.
Nyttoargumentet brukar ibland kallas för plånboksargument. Ekonomiargument är mycket
vanliga. Nytta kan också vara att skaffa sig fördelar, göra livet enklare och mera effektivt, att
fördelarna överväger nackdelarna eller att det är det bästa förslaget i en given situation. Aktuella
exempel är politiska utspel om införande av rot- och rutavdrag. Hälsa och trygghet kan vara att
skapa ett gott liv för mig, min familj, mina vänner och mitt land. Genomförbarhet delas upp på
topikerna kontroll och självständighet. Som exempel kan nämnas narkotikadebatten där vårt
svenska kontrollsystem ställs mot friheten i till exempel Holland. De bästa argumenten ger både
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kontroll och självständighet. Det svenska Systembolaget är ett exempel på att vi kontrollerar
köparna men ändå ger dem stor självständighet att välja. Hedersargumentet är ett exempel på att
argument kan analyseras som tillhörande flera topiker. Om Sverige ansöker om ett sportevenemang som OS är det inte bara logos – plånboksargumenten – som är viktiga utan också den
heder och goodwill som arrangemanget kan skapa.
Strategier för logosargumentation
Deduktiv argumentation
 Man kan i retoriken analysera en argumentation genom att undersöka vilka premisser som
ligger till grund för en slutsats. I retoriken brukar en sådan uppställning kallas en syllogism. Den
klassiska syllogismen ser ut så här: översats – alla män är dödliga; undersats – Sokrates är en man;
slutsats – Sokrates är dödlig.
• Bevisning med underförstådda premisser – entymem: I dagligt tal kortar vi ner, utesluter eller låter
premisserna vara underförstådda. En logisk slutledning där minst en premiss är utesluten kallar
Aristoteles entymem. Den om Sokrates ovan skulle i dagligt tal kanske lyda: ”Sokrates dör väl som
alla andra!”
• Entymemet skapar doxa: När talaren använder entymem tvingas åhöraren att konstruera sin
egen mening. Talare och åhörare skapar alltså gemensamt en startpunkt doxa för diskussionen,
och vem vill egentligen säga emot sin egen argumentation? Aristoteles formulerade det så att de
syllogismer som mest applåderas av åhörarna är sådana där ”de gratulerar sig själva till att kunna
förutse slutsatsen” (Aristoteles 1926, II.xxiii.30)
 Ett väldigt kort entymem är sentensen, en accepterad sanning som inte kräver någon ytterligare
fördjupning eller argumentation. När Göran Persson säger: ”Den som är satt i skuld är icke
fri” håller vi med utan att reflektera över premisserna. Aristoteles menar att sentensen utnyttjar
åhörarnas ”bristande bildning eftersom de gläder sig om någon när han talar allmängiltigt råkar
träffa någon uppfattning som de hyser individuellt. /…/ Om någon exempelvis råkar ha usla
grannar eller barn, skulle han gilla om man sade att ingenting är svårare än grannar eller att inget
är dåraktigare än att skaffa barn” (Aristoteles 2012 2.21.15). Att premisser är underförstådda kan
utnyttjas för att få människor att acceptera fördomar mot till exempel etniska minoriteter.
Induktiv argumentation
 När man resonerar induktivt underbygger man ett påstående genom att rada upp ett antal
exempel som bevis. Om bevisen är hämtade från den verklighet som publiken kan känna igen sig
i är de som mest effektiva. Det får inte vara för många exempel och de ska vara tydliga. Exemplen
kan vara fiktiva eller hämtade från verkligheten. Det kan också vara liknelser. Om de hopas –
accumulatio – ger de en stark effekt som i Olof Palmes berömda julradiotal om bombningarna
mot Hanoi 1972:
Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det som nu pågår i Vietnam
är en form av tortyr. /…/ Det man gör är att plåga människor, plåga en nation
för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk. Därför är
bombningarna ett illdåd. Därav finns det många i modern historia. De förbinds
ofta med ett namn. Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn, Lidice, Sharpeville och
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Treblinka. Våldet har triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem
som burit ansvaret. Nu finns ytterligare ett namn att foga till raden. Hanoi – julen
1972. (Olof Palme 1972 s. 271)
• Jämförelser: Induktiv argumentation byggs ofta upp genom jämförelser som vi har sett. Det
kan vara jämförelser från det mindre till det större eller tvärtom. Antiteser som nytt – gammalt,
trygghet – utanförskap är vanliga. Uttrycket: ”De som inte är med oss är emot oss” har använts
genom historien från Matteus 12:30 till Lenin och George W Bush.
• Vittnesmål och statistik: Vittnesmål påminner om induktiv argumentation på så sätt att trovärdigheten för en argumentation ökar om det finns flera vittnen. Vittnets trovärdighet avgör också
styrkan av vittnesmålet. Vissa yrkesgrupper, som forskare och läkare, anses vara mera trovärdiga
än andra. Statistik används ofta som stöd i politisk argumentation. Nackdelen med statistik är att
vi snabbt tröttnar om vi får höra för många siffror. Den som kan illustrera statistiken på ett spännande sätt har större chans att hålla lyssnarna kvar. När Olof Palme var i opposition angrep han
i ett Almedalstal den borgerliga regeringens budgetunderskott genom att förvandla den tråkiga
statistiken till ett slående visuellt argument. Han beskrev att om man växlade in underskottet
i hundralappar blev det en så stor hög att den räckte från Almedalen ända ner till Hoburgen.
Många har använt den här topiken före och efter honom.
Ethosargumentation
 Det grekiska ordet ethos går igen i ordet ”etik”. Aristoteles definierar ethos som de långvariga känslor man känner för en person. Det handlar alltså om talarens personlighet, sådan den
framträder för publiken. Ethosargumentation bygger på fyra topiker: talaren, publiken, motståndaren, saken.
• Talaren: Det är typiskt för ethos att det samtidigt är givet och något skapat, något som talaren
har med sig och något som skapas i talarsituationen. När en talare dyker upp på scenen bedömer
vi ethos utifrån vad vi tidigare vet. Det är personens initiala ethos. Talarens ethos varierar förstås
från grupp till grupp och från fråga till fråga. Ett högt initialt ethos gör att vi önskar lyssna på
en talare (Elmelund Kjeldsen 2008 s.135). Ibland kan en politiker använda sitt initiala ethos för
att slippa ge stöd för sin argumentation: ”Rösta på oss, så ordnar vi resten”. En sådan strategi
användes i 2014 års val i Ungern där det nationalkonservativa och kristdemokratiska partiet
Fidesz lovade fortsätta på samma sätt som under sin tidigare regeringsperiod. Inställningen till
talaren kan också förändras över tid. Ett dåligt initialt ethos kan förvandlas till ett gott. Vi talar
då om förvärvat ethos.
 I dag måste politikerna gå en besvärlig balansgång mellan medias krav på insyn i det privata
och hänsyn till de närmastes integritet. Media är ofta intresserade av vilka relationer politiker har
till kända personer. En talare kan ta hjälp att förbättra sitt ethos genom att förknippas med auktoriteter. President Obama backades till exempel under nomineringskampanjen upp av Kennedyfamiljen och Oprah Winfrey och såg under sina valkampanjer till att omge sig med populära
artister. Förtroendevalda kan ofta stödja sig på ett slags kollektivt ethos genom att påstå sig tala
för till exempel en folkrörelse.
 Retoriken ställer upp tre kategorier utifrån vilka en persons ethos kan bedömas: karaktär,
kompetens, välvilja. Talarens karaktär skapas inte bara av ställningstagande i olika frågor utan
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kanske ännu mer av konkreta handlingar. På senare tid har vikten av autenticitet betonats. Det
handlar om att man är spontan, äkta, ärlig och uppriktig och vågar ”bjussa” på sig själv (Olsson
Jers 2010 s.59). En föredömlig person eller handling kallas exemplum. Obama visade till exempel
sig redan innan han var president som ett föredöme genom att arbeta bland de fattiga i Chicagos
slum och pressen uppmärksammade mycket att han dagen före sitt installationstal 2009 hjälpte
till att måla vid renoveringen av en ”safe space” för hemlösa ungdomar i Washington.
Vi bedömer en talares kompetens som god om denne är kunnig och påläst men också visar sig
vara kritisk och analyserande gentemot sig själv. ”Ödmjukhet och självkännedom är liksom kunskap om vad som är gemensamt för oss människor, hur vi utvecklar vårt tänkande och vår kultur,
viktiga delar i hur vi bedömer en talares kompetens” (Kindeberg 2011 s. 47).
Välvilja framkallar vi om vi erinrar om det mod, den klokhet, humanitet och
storslagenhet den gett prov på i tidigare beslut … (Romersk retorik, Till Herennius I.8.3.)
Att talaren vill väl kan bevisas genom försäkringar om att talaren och publiken kämpar mot
samma mål. Vid analysen kan man se efter i vilken mån talaren använder ordet ”vi” och väljer det
framför ordet ”jag”. Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman använder till exempel
extremt mycket vi i sina tal. På så sätt involverar hon lyssnaren och skapar intimitet.
• Publiken: Det vanligaste greppet att skapa god relation till en publik är att ge dem komplimanger för klokhet och gott omdöme. Det fungerar förstås bara under förutsättning att komplimangerna upplevs som äkta. Minsta lilla antydan till oärlighet kan skada ethos. I den moderna
retoriken menar Perelman att lovtalet underskattats. Det är betydelsefullt för det förstärker viljan
till handling genom att skapa vi-känsla. Att ha skaffat sig en uppfattning om doxa är förstås viktigt. Om publiken är positiv kan vi-känslan betonas och gemensamma åsikter förstärkas. I samband med partikongresser märker vi det tydligt. Då är det viktigt att betona det gemensamma
och skapa sammanhållning.
• Motståndaren: Få saker skapar en sådan gemenskap som att ha en gemensam fiende: ” Det finns
inget bättre vapen mot en fiende än en annan fiende” (Friedrich Nietzsche). Fienden kan vara
en vänsterpartist för en moderat eller en LO-medlem för en syndikalist. Den klassiska retoriken
ger rådet att man ska försöka få publiken att hata och förakta motståndaren genom att visa på
ondskefulla och skamliga handlingar som han eller hon gjort sig skyldig till. Man kan till exempel
antyda att motståndaren utnyttjar sin position för egen vinning eller för att hjälpa släkt och vänner. I amerikanska presidentkampanjer har negative campaigning använts ganska ofta. I Sverige
måste politiker vara försiktigare med personkritik för att inte uppfattas som elaka.
 Som regel går det bara att angripa en person om denne är allmänt illa omtyckt. Barack Obama
hade till exempel under sin första valkampanj mycket svårt att angripa John McCain eftersom
denne hade ett gott anseende efter sin hjältemodiga insats som krigsfånge under Vietnamkriget.
Obama löste problemet genom att anklaga McCain för att ha röstat med Bush i nittio procent av
omröstningarna i senaten. Eftersom Bush var illa omtyckt vid den här tiden blev Obamas argument: ”Den som röstar på McCain röstar också på Bush”. Genom att förknippa motståndaren
med något illa omtyckt kan ett angrepp lyckas.
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• Saken: Slutligen kan gott ethos skapas genom att betona hur viktig saken är för alla medborgare, ”det gemensamma bästa”. Den kan handla om en överenskommelse som alla står bakom
och som inte hotar de inblandade. Ett sådant begrepp är “hållbar utveckling” som fick internationell spridning i samband med FN-rapporten “Vår gemensamma framtid” (1987), även kallad
Brundtlandrapporten. Den tillsatta kommissionens uppgift var att utarbeta förslag till långsiktiga
miljöstrategier som skulle fungera som ett överordnat mål för FN:s miljöarbete. I rapporten
fastställdes följande definition av hållbar utveckling: “Utveckling som tillgodoser dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Detta uttryck
har sedan kommit att användas som officiella mål inom i stort sett alla sammanhang som rör
politik och näringsliv.
Pathosargumentation
De flesta kan lägga fram logosargument, men det är få som kan få lyssnaren att
gråta med dem eller dela deras ilska. (Quintilianus)
Aristoteles var kanske en av våra första psykologer. I Retoriken analyserar han hur olika känslor
påverkar besluten: ”Känslorna är orsaken till att man ändrar sig och gör annorlunda bedömningar; känslorna beledsagas av smärta eller behag så som vrede, medlidande, fruktan, och så
vidare och dess motsatser”. De känslor som är vanligast använda i retoriken är förutom medkänsla
och fruktan – hopp, ilska, stolthet och glädje.
Pathosargument kan inte användas i vilka situationer som helst. I politiken har de historiskt
använts mest i krissituationer. Hitler utnyttjade pathosargument för att anknyta till de starka
känslor av ilska som fanns mot inflationen i Tyskland som hade berövat människor deras besparingar. I krigssituationer är pathosargumenten vanliga. För att få medborgare att acceptera ett
krig måste man måla upp en hotbild. I Sverige har hotet alltid varit Ryssland. Deras hotande
upprustning används fortfarande som argument för att satsa mer pengar på försvaret. När kriget
mot Irak inleddes 2003 målade George W Bush i sitt TV-tal upp en hänsynslös Saddam Hussein:
In this conflict America faces an enemy that has no regard for conventions of war
or rules of morality. Saddam Hussein has placed Iraqi troops and equipment in
civilian areas, attempting to use innocent men, women and children as shields
for his own military. A final atrocity against his people. (George W Bush, TV-tal
2003-03-20)
Ett tal med mycket pathos går lätt över styr och det måste balanseras av en uppriktig attityd. Talaren får inte uppfattas som förvillad av sina känslor utan ska inge tillförsikt inför de svårigheter
som ett krig innebär. Churchill säger uppriktigt hela sanningen till sitt folk inför kriget mot
Hitler: ”I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.” Kombinationen fruktan – hopp
paras ofta ihop vid pathosargumentation. För att få människor att acceptera ett krig gäller det att
utgå från fruktan genom att använda ord som fara, hot, risk, kaos och avsluta talet med hopp –
ord som fred, säkerhet och framtid. Vid tal till soldaterna används ord som stolthet, mod, plikt.
Talaren betonar det heroiska. Världen ser upp till dem och kommer att minnas dem för evigt.
Under Falklandskriget 1982 beskriver dåvarande premiärministern Margret Thatcher de brittiska soldaterna så här:
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They are the most marvellous fighting forces in the world. They are courageous,
dedicated and fighting a just course. Everyone is behind them. (Margaret Thatcher,
1982-05-21, publicerat i New York Times 22 maj 1982)

Den språkliga formen – elocutio
Inte bara språkets innehåll utan också dess utformning är viktig inom retoriken. Språket måste
vara korrekt och anpassat till vilken publik man vänder sig. Ordens valör, språkliga kontraster
och varierande rytm kan skapa nyanser som övertygar mottagaren. I den del av retoriken som
kallas ornatus – utsmyckning – används språkliga bilder och tanke- och ordfigurer. Det kan ske
genom (1) troper som metafor, allegori, metonymi, (2) tankefigurer, till exempel retorisk fråga,
utrop, (3) språkliga figurer (ordfigurer), exempelvis anafor, det vill säga upprepning på olika sätt.
 En sådan språklig bild är metaforen som är en form av liknelse där det inte uttryckligen
förklaras att ordet står för något annat. Det är vanligt att dela in politiska metaforer i till exempel
spel-, idrotts-, krigs-, klock- och kommunikationsmetaforer (Thurén 1995 s. 29 ff.). En vanlig
metafor är också att framställa politiken som teater på en scen och tala om ”huvudrollsinnehavare”, ”regissörer”, ”spelet bakom kulisserna” etc. Ett sådant historiskt och dramatiskt exempel
är när George W Bush dagarna efter 11 september-attacken 2001 talade om ”korståg” och ”krig
mot terrorismen”. Om ett antal metaforer kopplas samman i en större bild eller liknelse, kallas
det allegori. Ett sådant exempel är det som nämndes ovan om ”dukat bord” när Olof Palme 1982
summerade de borgerliga regeringarnas maktutövande:
De har inte bara ätit upp vad som fanns på bordet, de har tömt skafferiet, ätit sig
igenom visthusboden, låtit åkrarna stå i träda och tuggat sig igenom andra länders
bankmatsalar på kreditkort utställda på de svenska skattebetalarna (1:a majtal på
Norra Bantorget 1979).
Ett annat exempel är när finansminister Anders Borg inför finanskrisen 2008 ville förmedla
trygghet och därför anknöt till gamla trygga tider. För att klara krisen måste vi ”spara i ladorna”
för det kan komma en ”vargavinter”. Borg framställde sig därmed som en symbol för det trygga
bondesamhället – husbonden som månar om att gårdsfolket ska ha tillräckligt att äta under
vintern. Metaforer behöver dock inte bara bestå av ord. Fanor, kavajmärken, blommor, musik
är också viktiga för att skapa sammanhållning. Tanken går förstås till totalitära rörelser där den
yttre storslagna politiska estetiken med parader, fanborgar och gemensam gestik är påfallande.
Metonymi, namnbyte, innebär att ett uttryck ersätts med ett annat, ofta mer konkret till exempel ”Rosenbad”, ”Vita huset” och ”Kreml”. Ett exempel som fick internationellt genomslag är
uttrycket ”järnridå” (iron curtain) som Churchill lanserade 1946 som bildspråk för östblocket.
Andra exempel är ”perestrojka” och ”glasnost” som myntades av Michail Gorbatjov 1985 som
generalsekreterare i dåvarande Sovjetunionen. En vanlig strategi är att byta ut ord eller lägga
till ord. De politiska partierna har tillämpat den strategin vid flera tillfällen: Bondeförbundet
blir Centerpartiet, Moderaterna blir Nya Moderaterna, Miljöpartiet blir Miljöpartiet De Gröna,
Folkpartiet blir Folkpartiet Liberalerna. Man kan också ta bort ord: Vänsterpartiet Kommunisterna blir Vänsterpartiet. Syftet är detsamma nämligen att bli mer trovärdiga genom att ta bort
ord som blivit obekväma eller lägga till ord som kan uppfattas ha positiv innebörd.
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Att byta ut ord brukar kallas rekodifiering (Gunnarson 2012 s. 119). Som exempel på politisk
rekodifiering kan vi studera den ordlista partisekreterare Per Schlingmann 2008 sände ut till
medarbetarna i Nya moderaterna. Här är några exempel på ord som moderaterna uppmanas använda: förbättra – inte förändra; utanförskap – inte segregation eller arbetslöshet; mångfald – inte
privatisering; enskilda aktörer i vården – inte privata företag i vården; kvalitet i välfärden – inte
enbart valfrihet i välfärden (Per Schlingmann 2008 s. 80).
 Till språkliga bilder hör också ironin. Termen kommer av det grekiska ordet för ”förställning”,
det vill säga talaren eller författaren låtsas ta motståndarens parti och använda dennes argument
och språk på ett sätt som får åhöraren att upptäcka hur orimligt, falskt och upprörande det
egentligen är. Den kanske mest kända ironiska framställningen på den svenska arenan är Tage
Danielssons monolog om sannolikhetskalkyler efter haveriet i det amerikanska kärnkraftverket i
Harrisburg 1979. Han uppträdde då som en typisk kärnkraftsanhängare som skulle lugna oroliga
själar:
Om det här som nu hände i Harrisburg verkligen hände, mot förmodan, då är ju
risken att det ska hända en gång till, den är ju då så löjlig, så att… på sätt och vis,
så kan man säja, att det som hände i Harrisburg, ja… det var tur att det hände,
va. För att då vet vi ju nu, att det nästan är säkert, att det inte händer en gång
till. I varje fall inte i Harrisburg. Och i varje fall inte samtidigt som förra gången.
Risken för det, den är så fabulöst liten, så att… så att den är försumbar. Med det
menas att den inte finns. Fast bara lite. (Utdrag ur revyn Under Dubbelgöken
1979; Johannesson m.fl. 1992 s. 343)
Tankefigurer handlar om hur man som talare kan väcka intresse för själva ämnet och skapa spänning och dialog mellan sig och åhörarna (Johannesson m.fl. 1998 s. 173f). Ett sätt är att beskriva
en sak eller berätta om en händelse åskådligt och levande. Ett annat sätt är att engagera lyssnarna
genom att formulera en ”antites”, det vill säga en motsats mellan två ting eller begrepp. På så sätt
kan en svårbegriplig verklighet förenklas och förklaras. Det kan också vara ett sätt att dramatisera
verkligheten som en kamp om framtiden. Här kan vi åter nämna Per Albin Hanssons tal 1928
om ”folkhemmet”. Genom att använda motståndarens (de konservativas) bild av staten som en
familj där barnen (undersåtarna) måste vörda och lyda sina föräldrar (överheten) men i stället
fylla denna bild med nytt innehåll (solidaritet och gemenskap) utformades talet till en ”antites”.
Åhörarna kunde bara välja mellan det folkhem Per Albin målade upp och det klassamhälle han
fördömde – antitesen erbjuder aldrig något tredje alternativ (ibid.:174). En annan tankefigur är
att ställa eller bygga in en retorisk fråga till exempel ”Hur skulle du själv ha gjort?” eller ”Har du
något bättre förslag?”. Eftersom vi är vana att besvara en fråga börjar vi som åhörare mer eller
mindre omedvetet att engagera oss och diskutera med oss själva.
Ordfigurer används flitigt i många sammanhang. För att ett tal ska bli effektivt och slagkraftigt
är det viktigt att det är rytmiskt vilket kan uppnås genom upprepningar (parallellism) som kan
fungera som minnesstöd men också ökar den känslomässiga intensiteten (Gunnarson 2012 s.
134). Att inleda en rad satser eller fraser med samma ord kallas anafor. Ett av de mest kända
talen är Martin Luther Kings berömda tal i Washington 1963 där han upprepar frasen ”I have
a dream”. Bland svenska politiker visar Göran Persson stor språklig skicklighet. Här ett exempel från budgetpresentationen i riksdagen 1995. Persson, då finansminister, lyckas på några få
sekunder och till synes utan manus formulera följande:
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Utan sunda statsfinanser hotas långsiktigt hela välfärdsbygget.
Utan sunda statsfinanser vrids makten ur de politiskt valda organens händer och
flyttas in i marknadens mörka rum.
Den som är satt i skuld är icke fri…
Den som tvingas låna till sina löpande utgifter blir beroende av långivaren.
(Göran Persson, tal i riksdagen 1995)
Det man först lägger märke till är rytmen. Den skapas av två anaforer – upprepningar i inledningen. Fraserna Utan sunda statsfinanser och Den som … upprepas två gånger vardera. I den andra
meningen används en vanlig politisk metafor, människokroppen. De politiskt valda organen
händerna håller från början de sunda statsfinanserna tryggt i sina händer. Finanserna vrids emellertid brutalt ur dem och flyttas in i marknadens mörka rum, en metonymi med konnotationen att
marknaden är ett område där vi inte har insyn och som politiken inte har kontroll över. Citat
innehåller också en kontrast – en antites – mellan de politiskt valda och marknadens mörker.
Persson avslutar med en sentens som också bygger på en antites: skuldsatt – fri. Slutligen stryker
han elegant under hela resonemanget med en epifras ”blir beroende av långivaren”.
Bevingade uttryck och formuleringar
 Retorik är också ögonblickets konst. Den politiker som kan ta tillvara tillfällen som dyker upp
oväntat – eller själv förmår skapa tillfällen – kan också skapa uppmärksamhet kring sin person
och sitt budskap. Det kan ske genom drastiska ordvändningar eller oväntade formuleringar. Ett
sådant historiskt exempel är när president Abraham Lincoln under det amerikanska inbördeskriget 1863 på en krigskyrkogård utanför Gettysburg fällde orden: ”A government of the people,
by the people and for the people”. Ett annat historiskt exempel är när John F Kennedy den 26
juni 1963 besökte västra delen av Berlin och höll ett tal vid rådhuset i Schöneberg. Muren skilde
stadens invånare åt när den amerikanske presidenten fällde orden: ”Ich bin ein Berkliner”. Han
avsåg då ett förenat öst och väst och yttrandet kom att väcka enorm uppmärksamhet över hela
världen.
 I ett svenskt perspektiv är det främst vissa formuleringar av Olof Palme som lever vidare, till
exempel när han vid ett kritiskt tal som riktade sig mot kommunistpartiet i Tjeckoslovakien våren
1975 yttrade ”så talar diktaturens kreatur” (tal vid Stockholms Arbetarekommun) eller ”dessa
satans mördare” om fascistregimen i Spanien samma år (tal vid partikongressen 1975-09-28). Ett
exempel i svensk inrikespolitik som kan nämnas är när den dåvarande moderatledaren Carl Bildt
i samband med regeringsbildningen 1991 talade om ”Den enda vägens politik”, ett yttrande som
följt partiet sedan dess. Ett liknande exempel är när Fredrik Reinfeldt i samband med valet 2006
lovade ”bryta utanförskapet” – ett uttryck som i hög grad fortsätter att användas i den politiska
debatten (Reinfeldt 2006). Samma kommer troligen att gälla hans uppmaning till svenska folket
i 2014 års valrörelse att ”öppna sina hjärtan” för utsatta människor runtom i världen (sommartal
på Norrmalmstorg 2014-08-16).
 En av de svenska politiker som lämnat en rad uttryck efter sig är den tidigare statsministern
Thorbjörn Fälldin. Uttryck som: ”att inte nå ända fram”, ”att inte dagtinga med sitt samvete”,
”att dra i långbänk”, ”att slita med frågan”, har blivit bevingade formuleringar. Enligt upphovsmannen själv har dessa uttryck tillkommit spontant och är inte exempel på massmedial anpassning (Fälldin 1998 s. 123). Fälldin gjorde sig också känd för ett stort ethos när han i valrörelsen
1976 lovade att avskaffa kärnkraften till 1985: ”Ingen statsrådspost är mig så åtråvärd att jag
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dagtingar med mitt samvete”. Det var ett löfte som han kort därefter tvingades svika – han åtog
sig att bli såväl statsminister som att bygga ut kärnkraften.
Symboler och symbolhandlingar
 Att studera retorik är en analysmetod där kommunikationen inriktas på aktörers argumentation, intentioner, manipulationer men även användandet av symboler, symbolspråk och symbolhandlingar har avgörande betydelse. Exempelvis använder de flesta partier idag inte bara färger
som partisymbol utan också en blomma (ros, blåklint, maskros etc.). ”Det politiska språket”
präglas i hög grad av symboliska inslag. Edelman (1988) beskriver till exempel politiskt ledarskap
som kommunikativa budskap från ledare till ledda ständigt invävda i symboler av hot och löften.
 Retorikprofessorn Kurt Johannesson menar att en förklaring till att Socialdemokraterna
och arbetarrörelsen under lång tid kom att dominera modern svensk politisk historia var partiledningens retoriska förmåga. Ett intensivt intresse för språkets betydelse gjorde tidigt partiet
”tvåspråkigt” – man lyckades skickligt kombinera agitatorns och parlamentarikerns språk. Det
nya språket, parlamentarikerns, förstärktes med riter, ceremonier och symboler som visade sammanhållning, disciplin och styrka (Johannesson 1998 s. 112).
 Kroppsspråk och gester av olika slag kan också betraktas som en form av symbolhandlingar,
ett sätt att övertyga genom icke-verbal kommunikation. Att politikers och offentliga personers
stil, utseende och kläder har betydelse finns det många exempel på eftersom det signalerar status
och gruppidentitet (Greider & Hedvall 2008). Gester förekommer i två former – medfödda och
därför allmängiltiga, eller inlärda och därmed kulturbundna. Churchills V-tecken blev under
andra världskriget en symbol för en möjlig seger trots motgångar. Samma tecken, fast med båda
händerna, använde Nixon under sina valkampanjer. Han håller fast vid den gesten ända till det
bittra slutet då han på trappan av sin helikopter tar farväl efter att ha blivit avsatt.
 Att visa ”tumme upp” är en gammal gest som ursprungligen nämns i samband med gladiatorspelen. Kejsaren rådde där över liv eller död. Under sina kampanjer visade Bill Clinton ”tumme
upp” med stängd hand och det blev hans kännemärke. Hans rådgivare hade uppfunnit en gest
som inte var en knuten hand och inte ”peka finger åt publiken” utan kraftfull gest som samtidigt
inte var hotande.
 Ett tredje exempel är Angela Merkels ”Merkel-Raute”, hennes sätt att hålla händerna framför
sig i form av en diamant. Under hennes valkampanj 2013 syntes runt om i Tyskland stora annonspelare med hennes ”diamant”. Gesten visar henne som en kylig pragmatiker som man kan
lita på. ”Die Merkel-Raute wäre dann ein Schlüssel zu dem Mysterium, das darin besteht, dass
Angela Merkel kühl, pragmatisch und ohne Pathos das Geschäft der Macht ausübt und sich die
Deutschen trotzdem bei ihr geborgen fühlen. Sie ist ganztags berufstätig und trotzdem Mutti”
(Die Welt 17 december 2012).
Politiska företrädare kan tränas och uppmanas att vara noggranna med sin framtoning. I ett
avsnitt som rör Riktlinjer personbilder gav till exempel Nya Moderaterna 2006 sina valarbetare
följande råd inför valrörelsen:
Personlig kommunikation handlar om att vinna förtroende hos väljarna. Väljaren
ska känna tillhörighet och välkomnade från företrädaren. Därför bör kläderna
vara vardagliga; vi lämnar slips och pärlhalsband hemma. Dräkt och kostym skapar också en distans genom att de framställer personen i den roll hon har, inte
som den person hon är. (Per Schlingmann 2008)
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Politiska ritualer som demonstrationer och andra manifestationer kan ibland vara viktigare än
politiken i sig. Sådana händelser kan vara att delta i demonstrationståg för till exempel en viss
etnisk grupp. Den viktigaste poängen är då att uttrycka samhörighet och god vilja, snarare än
att direkt påverka realiteterna. Men symboliska markeringar är också en kamp att tillförsäkra
sig politisk legitimitet. Politiken har alltså såväl en rituell, ofta symbolisk, som en instrumentell
sida. Båda är viktiga för förståelsen av vad som sker i samhället. Det finns, menar till exempel
statsvetaren Lennart Lundquist, en tendens att i analysen av politik ofta att överdriva vikten av
instrumentella förhållanden på bekostnad av symboliska:
/.../ symbolpolitik och ritualer skapar mening och sammanhang för aktörerna
och är därmed en väsentlig del av politiken. Procedurer och beslut kan spela en
större roll för aktörerna än respektive beslut och implementering. (Lundquist
1992 s. 194)
Att medierna i detta avseende kan spela en aktiv roll ger Fälldin (1998) exempel på. I samband
med valrörelsen 1976 var det från vissa tidningars sida (främst Sydsvenska Dagbladet) viktigt att
framställa de borgerliga partierna som eniga, vilket bland annat tog sig uttryck i att man önskade
presentera partiledarna på en gemensam bild vilket kunde vara viktigt inte minst på grund av att
partierna var djupt oeniga i kärnkraftsfrågan. Folkpartiets och Centerpartiets ledare var dock inte
så intresserade av det. ”Det fanns å andra sidan en risk att det skulle komma ut att vi vägrade låta
oss fotograferas tillsammans med Gösta Bohman”. Det hela slutade med att partiledarna lovade
att stå till förfogande på väg in till den avslutande debatten. Därmed fick tidningarna den bild de
begärt. Man kan här verkligen tala om ”bildretorik”.
Efteråt funderade jag på hur symbolik, som i sak inte har någon som helst betydelse, kan komma att spela roll. Jag undrade om det är undersökt vad en bild
med dessa tre människor som står bredvid varandra kan ha för innebörd, när det
inte finns ett ord om vad de tänker göra gemensamt. Jag frågade mig varför hela
massmedia var beredd gå på händer för att få tillgång till en sådan bild, och vad
det är som gör att en del politiker tycker att det är oerhört viktigt medan andra
är likgiltiga. Det hade varit en annan sak om massmedia hade jagat oss för att få
konturen till ett gemensamt program. (Fälldin 1998 s. 125)
På samma sätt beskriver Maud Olofsson hur viktigt det var att visa i bild att företrädarna för allianspartierna under valrörelsen 2006 badade tillsammans – även om de inte gjorde det i praktiken
(Olofsson 2014). Ytterligare liknande exempel är den uppmärksamhet som förre folkpartiledaren
Bengt Westerberg väckte valnatten 1991 då han inför TV-kamerorna lämnade soffan med partiledarna just när Ny Demokratis ledare Ian Wachtmeister och Bert Karlsson trädde in i studion.
Westerberg ville inte synas på bild tillsammans med dessa eftersom han inte kunde tänka sig att
samarbeta med dem politiskt. Även Olof Johansson (c) och Alf Svensson (Kd) lämnade soffan,
men det berodde mer på att de fick intrycket att det var dags att gå. Westerberg förklarade sig
senare på följande sätt:
Det jag reagerade mot på TV:s valvaka var försöket att regissera en bild –
företrädare för fem partier i samma soffa – och skapa en politisk händelse som
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jag inte ville medverka till. TV är ett starkt medium. De bilder som skapas där är
ofta verkligare än verkligheten själv. Det framgår inte minst av reaktionerna på
och kommentarerna till mitt agerande! (Bengt Westerberg i Svenska Dagbladet
1991-09-20)
Samma typ av agerande utspelades valnatten 2010 när Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kom till TV-studion när valresultatet var klart. Flera av partiledarna vägrade då att
intervjuas tillsammans med eller ens möta honom. Vid en TV-debatt en tid senare vägrade
dåvarande partiledarna för (S), Håkan Juholt, och (V), Lars Ohly, att delta med motiveringen att
Sverigedemokraterna fick vara med i studion. Denna strategi övergav dock partierna när (SD)
blivit ett mer etablerat parti i riksdagen.

Politisk retorik och vår bild av verkligheten
I ett massmedialt samhälle med många aktörer är det viktigt att vara medveten om hur det
offentliga språket, dess bilder, metaforer, myter och dramaturgi faktiskt fungerar och hur man
i den politiska retoriken försöker påverka vår bild av verkligheten. Retoriken har utnyttjats
och utnyttjas i många former, inte bara i muntlig kommunikation. Också i konst, musik och
arkitektur finns politiska budskap. När vi analyserar politisk retorik är det viktigt att påminna
om att retorik inte är detsamma som logik. Vi måste också ta hänsyn till att politisk argumentation ofta innehåller känsloargument. Redan Aristoteles insåg att långvariga känslor av förtroende
(ethos) och kortvariga känslor (pathos) var och är minst lika viktiga för att övertyga publiken
som förnuftsargument (logos). I retoriken kan till och med ingå att undanhålla eller förminska
obehagliga fakta och att kunna hantera svaga argument. Även tigandet och tystnaden kan vara
talande. Ett argument som får acceptans är ett bra argument även om det inte följer logikens krav
på hållbarhet och relevans. Vi behöver därför ständigt tränas att genomskåda argumentation och
förhålla oss kritiska.
I ett globaliserat och mångkulturellt samhälle är reklam, opinionsbildning, politiska utspel och
propaganda naturliga inslag i vår vardag. Att medierna inte bara är arenor utan också aktörer
i ett politiskt maktspel behandlar Malin Hallén i sitt kapitel Politikens medialisering. Sett i ett
längre tidsperspektiv innebär denna utveckling, det vill säga politikens ökade anpassning till
mediernas sätt att arbeta och tänka, enligt flera forskare vår tids stora samhälleliga maktförskjutning. Talskrivare har använts sedan antiken, idag medietränas politiska företrädare av särskilda
experter och partierna anställer inte bara kommunikatörer, utan också ”spindoktorer” för att
styra den politiska dagordningen. I ett kommande kapitel beskriver Frida Stranne Tankesmedjors
roll i amerikansk (utrikes-)politik. Denna typ av företag växer nu också fram i de nordiska länderna och konkurrerar med myndigheter och forskare om utrymmet. Under de senaste decennierna
har sociala medier fått ett genomslag som vi deltar i och påverkas av på ett sätt som vi ännu
inte riktigt kan överblicka. Vad är det för ”verklighet” som förmedlas där? Denna problematik
fördjupar Lennart Hast och Marie Grusell i kapitlet Sociala medier – ett forum för politisk kommunikation? liksom Ulf Petäjä i kapitlet Internet och två demokratiska problem. Retorik har alltså
en självklar plats i forskningsområdet politisk kommunikation.

63

Käll- och litteraturförteckning
Aristoteles, 2012: Retoriken. Retorikförlaget och Johanna Akujärvi.
Aristoteles, 1926: The ”Art” of Rhetoric. Harvard University Press.
Berry, Mary Frances & Gottheimer, Josh, 2010: Power in words. Boston: Beacon Press
Brundtland Commission, 1987: Report of the World Commission on Environment and Development. United Nations.
Carlsson, Ingvar, 2014: Lärdomar. Stockholm: Norstedt.
Cassirer, Peter, 1997: Huvudlinjer i retorikens historia. Lund: Studentlitteratur.
Cicero, Marcus Tullius, 1969: Selected Political Speeches. Penguin Books.
Cicero, Marcus Tullius, 2008: Om Talaren, Första boken. Retorikförlaget.
Cicero, Marcus Tullius, 2009: Om Talaren, Tredje boken. Retorikförlaget.
Clarke, Donald Lemen, 1957: Rhetoric in Greco-Roman education. Greenwood Press.
Die Welt, 2012: Die Merkel-Raute 2012-12-17.
Edelman, Murray, 1988: Constructing the Political Spectacle. Chicago: Chicago University Press.
Elmelund Kjeldsen, Jens, 2008: Retorik idag. Lund: Studentlitteratur.
Fafner Jørgen, 1982: Tanke og tale. C.A. Reitzels Forlag A/S.
Falkemark, Gunnar, red., 1992: Statsvetarporträtt. Stockholm: SNS Förlag.
Fälldin, Thorbjörn, 1998: En bonde blir statsminister. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.
Greider, Göran & Hedvall, Barbro, 2008: Stil & politik. Stockholm: Atlas.
Gunnarson, Hans, 2013: Vältalaren. Stockholm: Liber.
Gunnarson, Hans, 2012: Lärarens retorik. Stockholm: Liber.
Gustafsson, Lars, 1989: Problemformuleringsprivilegiet. Stockholm: Norstedts förlag.
Heradstveit, David & Björgo, Tore, 1987/1996: Politisk kommunikation. Lund: Studentlitteratur.
Herrick, James A., 2001: The History and Theory of Rhetoric. An introduction. Allyn and Bacon.
Hirschman, Albert O, 1996: Den reaktionära retoriken. Stockholm: Ordfronts förlag.
Holmgren Caicedo, Mikael, 2009: Retorik. Stockholm: Liber.
Johannesson, Kurt, 1998: Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Norstedts förlag.
Johannesson, Kurt, 2001: Vetenskap och retorik. Stockholm: Natur och Kultur.
Johannesson, Kurt, 2005: Svensk Retorik. Stockholm: Norstedts förlag.
Johannesson, Kurt m.fl.:1992: Svenska tal från Torgny lagman till Ingmar Bergman. Stockholm:
Norstedts förlag.
Kindeberg, Tina, 2011: Pedagogisk retorik. Stockholm: Natur och Kultur.
Lindqvist Grinde, Janne, 2008: Klassisk retorik för vår tid. Studentlitteratur.
Lundquist, Lennart, 1992: Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur.
Möller, Tommy, 2011: Svensk politisk historia. Lund: Studentlitteratur.
Olofsson, Maud, 2014: Jag är den jag är. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
Olsson Jers, Cecilia (2010). Klassrummet som muntlig arena. Malmö University.
Palme, Olof, 1972: Att vilja gå vidare. Stockholm: Tidens förlag.
Palme, Olof, 1975: Tal vid Stockholms Arbetarekommun 1975-04-20; tal vid Socialdemokratiska partikongressen 1975-09-28.
Petersson, Olof, 2009: Opinionsbildning. Stockholm: SNS Förlag.
Quintilian, 1920: The Institutio Oratoria of Quintilian. Book 1-12. Harvard University Press.
Ricæur, Paul, 1975: Le métaphore vive. Paris: Seuil.

64

Reinfeldt, Fredrik, 2006: Regeringsförklaringen 2006-10-06.
Reinfeldt, Fredrik, 2014: Sommartal på Norrmalmstorg 2014-08-16.
Romersk retorik, Till Herrennius, 1994. Övers. Birger Bergh, med förord av Kurt Johannesson.
Sifu.
Schlingmann, Per, 2008: Med sikte på framtiden. Utgiven av Moderaterna.
Schlesinger, Robert, 2008: White House Ghosts. Presidents and Their Speechwriters. New York:
Simon and Schuster.
Strömbäck, Jesper, 2009: Makt, medier och samhälle. Stockholm: SNS Förlag.
Svenning, Olle, 2005: Göran Persson och hans värld. Stockholm: Norstedts förlag.
Svenska Dagbladet, 1991-09-20: Intervju med Bengt Westerberg.
Thurén, Torsten, 1995: Tanken, språket och verkligheten. Stockholm: Tiger Förlag.

65

66

”The flowers in the
dustbin”

Om Sex Pistols, 1970-talspunken och musik som
politisk kommunikation
Peter Björk
God save the queen.
She ain’t no human being.
There is no future,
In England’s dreaming.
(Sex Pistols 1977a)
När London den 7 juni 1977 firade drottning Elizabeth II:s 25-årsjubileum på den brittiska
tronen befann sig samtidigt punkrockbandet Sex Pistols på en båt ute i Themsen, där man höll en
konsert för speciellt inbjudna gäster. Då båten gled förbi utanför Palace of Westminster spelade
bandet sin kontroversiella låt ”God Save the Queen”. Väl inne vid kajen väntade uniformerad
polis som grep bland andra gruppens manager Malcolm McLaren (Savage 1991:359ff). Killarna
i bandet lyckades visserligen smita undan ordningsmakten, men hade genom sitt tilltag gjort ett
avtryck som, i kombination med hela punkvågen under 1970-talets senare del, radikalt förändrade det politiska, musikaliska och kulturella landskapet (Strongman 2007).
 Att Sex Pistols, med sin råa musikstil, sitt vulgära språkbruk och sin provocerande klädsel,
var politiska är förmodligen oomtvistligt. Men på vilket sätt var de det? Ett möjligt svar på den
frågan får man genom att tolka gruppens olika uttryck bokstavligt. Vi finner då ett band som
tycks propagera för anarkistisk laglöshet, våld mot förbipasserande, och ohämmad, narcissistisk
egenkärlek. En alternativ tolkning är dock att förstå Sex Pistols som en ironisk samtidskommentar över det sena 1970-talet. En förespråkare för detta synsätt är Steven Wells:
The humour of the Sex Pistols is often overlooked - and it’s a very British sense of
humour. One of the peculiar things about the citizens of that crowded island is
that while they enjoy an international reputation for being frightfully polite, the
reality is that they are actually the rudest people on the planet. The British sense of
humour is based almost entirely on ”taking the piss”. On mockery and sarcasm.
And the Sex Pistols were always taking the piss, not least out of themselves. They
were the working-class cousins of Monty Python’s Flying Circus (Wells 2004:118).
Betraktat ur det här perspektivet framstår Sex Pistols, och möjligen punkvågen i sin helhet, som
ett tidigt uttryck för det som senare, under 1990-talet, kom att utgöra grunden för den så kallade
ironiska generationen. Med ironisk humor kommenterade bandet sarkastiskt sin egen samtid.
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Syftet med föreliggande text är att diskutera temat musik som politisk kommunikation1 genom en
mindre studie av Sex Pistols låttexter som ironiska kommentarer till (den dåtida) samtiden. Min
uppfattning är att mycket av fenomenet punk i sin helhet kan förstås som ett ironiskt uttryck,
men den här specifika studien är avgränsad till att gälla enbart Sex Pistols, som varande den kanske främsta symbolen för den engelska 1970-talspunken.
 Kapitlet inleds med ett avsnitt som berör musik som politisk kommunikation. Efter det ges en
kort introduktion till punken som fenomen och till Sex Pistols specifikt. Därpå följer tre avsnitt,
i vilka det beskrivs och analyseras hur Sex Pistols i sina texter kommenterade a) det engelska
klassamhället, b) motsättningen mellan ”det sköna” och ”det fula”, och c) 1960- och 1970-talets
politiska vänstervåg. Som avslutning görs några sammanfattande reflektioner kring undersökningen och det övergripande temat för kapitlet.

Musik som politisk kommunikation
Vad är politisk musik? Vad är det som gör viss musik politisk? Och vad är det, följaktligen, som
gör annan sorts musik opolitisk? Går det alls att göra en sådan uppdelning?
 Som Hans Bengtsson skriver i antologins inledningskapitel definieras ofta begreppet politik inom
statsvetenskapen i tre huvudtyper (se även Lundquist 1993:27f). Dessa omfattar beteenden, idéer
och institutioner som är relaterade till 1) det offentliga (institutionell definition), 2) den auktoritativa fördelningen av värden (funktionell definition), samt 3) utövandet av makt (stilmässig definition). Beroende på vilken eller vilka av dessa definitioner av begreppet som man ansluter sig till
får principiella frågor om vad som är politiskt eller inte olika svar.2 Det gäller även vilka svar man
ger och får på frågorna ovan om vad som är politisk respektive opolitisk musik.
Under förutsättning att man definierar politik ur ett rent institutionellt perspektiv kommer
”politisk musik” sannolikt att uppfattas som enbart sådant som kan kopplas till yrkespolitiker
och/eller offentliganställda tjänstemän. Politisk musik skulle då kunna vara när politiska partier
eller enskilda politiker i sina valkampanjer använder sig av specialkomponerad musik (som till
exempel Ny demokratis slagdänga ”Drag under galoscherna” från valrörelsen 1991 eller artisten
Wille Crafoords kampsång för Moderaterna 2006). Man skulle även kunna tänka sig att specifik
musik som används vid enskilda rörelsers protest- eller opinionsmöten och som syftar att påverka
beslut inom det offentliga, utifrån den här definitionen kan sägas vara politisk. Det är således en
tämligen snäv definition av politisk musik.
Vidgar man definitionen av politikbegreppet till att innefatta auktoritativ fördelning av värden
och/eller utövning av makt blir även definitionen av politisk musik bredare. Samhällskritiska
rörelser och debattörer har velat hävda att mycket av det skenbart opolitiska i själva verket är det
som är verkligt politiskt. Konjunkturen för dessa perspektiv har varierat historiskt.
Under det vänsterradikala 1960- och 1970-talet var frågan om ”politiskt” och ”opolitiskt” i
musiken, i högsta grad levande. I synnerhet den så kallade progressiva musikrörelsen (”proggen”)
anklagade den etablerade skivindustrin och de kommersiella artisterna, med popgruppen ABBA
som den förmodligen främsta symbolen och måltavlan för kritiken, för att producera musik som
legitimerade den rådande samhällsordningen. Skivbolagsdirektören och (schlager)textförfattaren
1 Tack till Thomas Knoll för viktiga synpunkter och diskussioner kring musik som politisk (och skenbart opolitisk)
kommunikation.
2 Jämför även diskussionen om vetenskapande som politisk kommunikation i Anders Urbas och Jette Trolle-Schultz
Jensens bidrag till denna antologi.
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Stikkan Andersson, som var ABBA:s manager, bemötte kritiken mot att den sorts musik som
han företrädde och de texter som han skrev skulle vara politiska och dessutom borgerliga, på det
här sättet:
Svaret är: Nej. De är inte politiska. Men om de vore det, skulle det då vara något
fel på att de i så fall var ”borgerliga”? Sedan när definieras politik i det här landet
som bara det som KFML bedriver, till exempel? Jag har faktiskt aldrig haft en
tanke på att blanda in politik i musiken. (SVT2 2001-05-18)
Av citatet framgår att Stikkan Andersson uppfattade ”politik” utifrån en betydligt snävare definition än vad hans vänsterorienterade kritiker gjorde. Skivbolagsdirektören hade aldrig uppfattat
sig själv som författare eller distributör av budskap eller propaganda för några politiska partier
eller rörelser. Hans kritiker däremot menade att det var just det skenbart opolitiska (att förtiga
och inte ta upp frågor om till exempel det kapitalistiska produktionssättet eller den patriarkala
samhällsordningen) i ABBA:s och skivbolaget Polars musik som utgjorde det (indirekta) politiska
ställningstagandet. Den så kallade proggrörelsens svar på detta problem var dess försök att genom
musikskapande utanför etablerade kommersiella kanaler och institutioner utveckla en ”proletär
offentlighet” som ett alternativ till vad man såg som den dominerande borgerliga offentligheten
(Fornäs 1979).
 De senaste decennierna har tongångarna, i enlighet med konjunkturens svängningar, kommit
att förändras. Statsvetaren Mats Dahlkvist (1995) har i en uppmärksammad studie visat hur flera
politiska debattörer i sina försök att, såväl inom- som utomvetenskapligt, introducera begreppet
”civilt samhälle” i svensk politik under 1990-talet, tenderade att bli anti-politiska. De som av
ideologiska (eller andra, till exempel ekonomiska) skäl önskade se en minskning av de offentliga
välfärds- och socialförsäkringssystemen nöjde sig inte, menar Dahlkvist, med att lansera detta
perspektiv som en alternativ politik gentemot efterkrigstidens dominerande socialdemokratiska
och socialliberala modell. I stället såg man sig tvungna att generellt ta avstånd från politik som ett
legitimt sätt att på demokratisk väg hantera och lösa gemensamma angelägenheter. Glidningen
mellan kritiken av politisk styrning och offentlig sektor som alternativ politik och anti-politik
är mycket subtil, men är alls inte obetydlig. ”Skillnaden kan”, som Dahlkvist (ibid.:228) säger,
”verka hårfin, men den utgör en avgrund”. En sådan allt snävare definition av begreppet politik
snävar naturligtvis även in ramarna för vad man uppfattar som politisk musik.

Metod och material
Att analysera musik som politisk kommunikation kan involvera teorier och metoder hämtade
från flera olika discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap: litteraturvetenskap, medieoch kommunikationsvetenskap, musikvetenskap, pedagogik, socialpsykologi, sociologi och statsvetenskap. Till dessa bör också fogas historia. För att förstå ett samhälles utveckling, och därmed
också bakgrunden till dess nuvarande tillstånd, är det nödvändigt att även anlägga ett historiskt
perspektiv (Israel & Hermansson 1996:8).
 Historikerna Johan Bergman, Mikael Byström och Nikolas Glover (2011) menar att populärmusiken – vars kännetecken är dess nukänsla – utgör ”ett tidens tecken” och därför lämpar
sig utmärkt som källa till historisk kunskap om social, ekonomisk och politisk utveckling
under efterkrigstiden. Med inspiration i kultursociologen Pierre Bourdieus begreppsapparat talar
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författarna om den musikspecifika kontexten som populärmusikens fält. Ett fält är, enligt
Bourdieu, ”ett strukturerat socialt rum” som utgör ”ett system av relationer mellan positioner,
där en avgränsad grupp specialiserade aktörer – individer och institutioner – strider om något
som är gemensamt för dem”. En position är en placering i ett sådant socialt rum (ibid.:45ff).
Författarna menar vidare att detta ”populärmusikens fält” alltid bör förstås i relation till den
historiska kontext som ramar in och formerar fältet, vilket åskådliggörs i figuren nedan. När
historiker studerar populärmusikens olika uttryck måste man bestämma vad som utgör den
relevanta kontexten, som till exempel materiella, sociala eller religiösa strukturer och förutsättningar, eller i vissa fall enskilda historiska händelser.

Historisk kontext
Populärmusikens fält

Figur 1. Populärmusikens fält i sin historiska kontext. Källa: Bergman, Byström & Glover (2011:46).

Undersökningen som rapporteras i det här kapitlet utgörs av kvalitativ textanalys. Genom analys
av ett antal texter från Sex Pistols låtar har ett försök till kontextualisering gjorts, och utifrån denna
sedan en tolkning. Att, som i den här studien, betrakta Sex Pistols texter som ironiska innebär
även det att göra en tolkning. Min egen förförståelse byggde ursprungligen på föreställningen om
att punken tämligen självklart och entydigt kunde inordnas som en del av 1960- och 1970-talets
politiska vänstervåg; en uppfattning som möjligen baseras på att punken som livsstil senare, inte
minst under min egen uppväxttid, har blivit synonym med en allmän politisk ”vänsteridentitet”.
 Genom den här undersökningen har min syn på 1970-talspunken nyanserats i den meningen
att jag betraktar den som mer komplex än tidigare. Dess sarkastiska uttryck bör, menar jag, sättas
i relation till den pessimistiska tidsanda som kännetecknade den historiska kontexten, snarare
än en väldefinierad politisk ståndpunkt. Det är också det som har varit vägledande för tolkningsarbetet. Jag vill dock betona att jag gör en skillnad på, å ena sidan, en väldefinierad politisk
ståndpunkt och, å andra sidan, kulturella och konstnärliga uttryck som helt klart har (eller får)
politiska dimensioner.
 Materialet avgränsas i den här studien till att gälla låtarna på singlarna Anarchy in the UK från
1976 och God Save the Queen från 1977, samt på albumet Never Mind the Bollocks – Here’s the
Sex Pistols från 1977. Det finns utöver detta ytterligare några låtar, men dessa är de mest kända
och framfördes också på de turnéer som Sex Pistols genomförde.

Sex Pistols och 1970-talspunken
Det har under åren skrivits åtskilligt om Sex Pistols och bandets korta, men intensiva historia på
musikscenen. Nikolas Glover (2011) beskriver till exempel hur en dominerande historieskrivning har velat uppfatta Sex Pistols – liksom den engelska punken i allmänhet – som ett ”autentiskt” uppror, väl förankrat i arbetarklassungdomens sociala erfarenhet och därför med en lika
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självklart vänsterorienterad politisk medvetenhet. En anledning till denna uppfattning skulle,
enligt Glover, kunna vara att tongivande rockhistoriker i ljuset av erfarenheterna från den så
kallade thatcherismens politiska kombination av ekonomisk liberalism och kulturell konservatism, har velat se punkvågen – vilken ju faktiskt inträffade före Margaret Thatcher tillträdde som
brittisk premiärminister 1979 – som en sorts antites till 1980-talets politiska högervåg.
Frågan om punkens ”egentliga” karaktär är dock mer komplicerad än så. Som studier av den
tidiga punkens texter visar så var innehållet i dessa inte så särskilt politiskt väldefinierat. De teman
som togs upp av de tidiga punkbanden kretsade i stor utsträckning kring en allmänt upplevd
maktlöshet och tristess i tillvaron (Laing 1985:126). Som kommer att beskrivas vidare nedan så
går det även att starkt problematisera beskrivningen av Sex Pistols tillkomst och sammansättning
som entydigt sprungen ur arbetarklassen. Till detta kan läggas att bandet i vissa avseenden förlorade sin subversiva kraft då det efter hand definierades som rockband (Savage 1991:190). En
ytterligare aspekt som komplicerar bilden av punken i förhållande till thatcherismens innehåll är
att båda två – om än med olika utgångspunkter – hämtade näring från den radikala individualism som vid den här tiden såg med skepsis på kollektivism och statlig byråkrati (Glover 2011).
Punkrock
Punkrocken som musikstil har rötter i den så kallade garagerocken i USA under 1960-talet,
då band som till exempel The Who, bestående av långhåriga ynglingar som spelade en rak och rå
rockmusik huvudsakligen baserad på tre ackord, titulerades ”punks” (amerikansk slang för något
som är värdelöst) av den tidens musikrecensenter (Bjurström 1980:107). Genren etablerades
sedan i mitten på 1970-talet av amerikanska band som Ramones och New York Dolls. De senare
gjorde sig dessutom kända genom att anamma glamrockens expressiva attribut, till exempel smink
och androgyna scenkläder (Strongman 2007).
Utbrottet av punk i Storbritannien skedde i stor utsträckning kring 1976 då punkband som
Sex Pistols och The Clash bildades i London. Den engelska varianten av punkrock formerades i
en tid av ekonomisk nedgång, stigande arbetslöshet, skärpta sociala motsättningar och dystra
framtidsutsikter, och fick därigenom tydligare politiska dimensioner än i USA. Ett faktiskt – och
mycket konkret – politiskt ställningstagande av vissa grupper inom den framväxande punken
var engagemanget i den anti-rasistiska musikrörelsen Rock Against Racism (Bjurström 1980:106;
Street 2012:80ff).
 Annars handlade den engelska punkens sociala protest mer om en generell ungdomsrevolt
mot vad som uppfattades som maktens dåvarande institutioner: den etablerade rockmusiken och
dess kommersiella skivbolag, det sena 1960-talets ”revolutionärer” (som man ansåg hade blivit en
del av etablissemanget), och egentligen hela ”vuxensamhället” i stort. Estetiskt infogade punken
i sin egen stil mycket av de vålds- och dekadenssymboler som rockmusiken redan tidigare, i
experimentellt syfte, hade använt sig av (Bjurström 1980:107).
Sex Pistols
Punken, så som sinnebilden av den har kommit att framstå i historiens ljus, antog sin form
genom bildandet av Sex Pistols. Som tidigare har nämnts så är beskrivningen av punken som
en ”autentisk” revolt av ”genuin” arbetarklassungdom inte riktigt sanningsenlig; åtminstone inte
ifråga om Sex Pistols. Bandet och dess image skapades i själva verket av Malcolm McLaren,
den originelle och kontroversielle konstnär, estradör och kläddesigner som tidigare hade varit
manager åt bland andra New York Dolls. Tillsammans med Vivienne Westwood drev McLaren
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den exklusiva, men något udda, klädshopen SEX i London, vars modestil var starkt inspirerad
av rockikonen David Bowie. Där fick bandmedlemmarna specialdesignade kläder att uppträda
i, vilket kom att utgöra mycket av grunden till vad som nu förknippas med punkmodet (Glover
2011:208f).
Den ursprungliga sättningen bestod av sångaren John ”Johnny Rotten” Lydon, gitarristen Steve
Jones, trummisen Paul Cook samt basisten Glen Matlock. Den sistnämnde ersattes så småningom av John Simon Ritchie, mera känd som ”Sid Vicious”, på bas (Strongman 2007; Wells
2004). Bland killarna i bandet fanns en genuin erfarenhet av arbetarklassungdomens sociala situation – inte minst hos Johnny Rotten som dessutom hade irländskt påbrå, vilket ytterligare hade
förstärkt hans upplevelser av utsatthet och stigmatisering under uppväxten (Blake red. 2006:18ff;
Glover 2011:205).
 Sammansmältningen av McLarens och Westwoods provokativt designade punkmode med
Johnny Rottens och det övriga bandets aggressivt cyniska inställning till samhället resulterade
i ett samlat uttryck, vilket närmast kan beskrivas som ”värdenihilistiskt samhällshån” (Glover
2011:197). Det har även diskuterats att Malcolm McLarens bakgrund inom och intresse för situationistisk teater hade betydelse för det ”punkkoncept” som han var med och utvecklade. Situationismens ambition att genom konkreta konstnärliga provokationer skapa situationer som visar
på det etablerade samhällets förtryckande drag har påståtts gå igen i Sex Pistols olika uttryck (Bay
1989:215). Sammansmältningen av olika klassbaserade uttryck inom Sex Pistols illustrerar också
den”fusion” som fanns inom punken som helhet. Fenomenet punk ”började i art school-kretsar
(…) men blev snart en identifikationspunkt också för arbetslösa arbetarungdomar” (Fornäs,
Lindberg & Sernhede 1989:15f).
Bandet gav ut sin första singel Anarchy in the UK på skivbolaget EMI. De senare drog så småningom in hela upplagan på grund av all uppståndelse kring gruppens kontroversiella uttryck i
slutet av 1976. Sex Pistols fortsatta utgivning skedde därefter i stället på Virgin. Som tidigare har
nämnts ställde Sex Pistols vid ett flertal tillfällen under hösten 1976 och våren 1977 till med en
rad bråk och skandaler, vilket slutligen resulterade i att bandet gjorde sig omöjliga i Storbritannien.
I vad som närmast kan liknas vid landsflykt genomförde man därför under sommaren 1977 en
uppmärksammad turné i Skandinavien (Hallandsposten 2007-07-21). I slutet av det året släpptes
också gruppens enda hela studioalbum, Never Mind the Bollocks – Here’s the Sex Pistols.
 I början av 1978 påbörjade Sex Pistols en turné i USA, men efter bland annat en rad återkommande provokationer av Sid Vicious gentemot den amerikanska publiken, lämnade Johnny Rotten plötsligt scenen under en spelning i San Fransisco, med den mångtydiga kommentaren ”Ever
get the feeling you’ve been cheated?”. Därefter var Sex Pistols tid i praktiken över. Resten av
bandet fortsatte en period medan Johnny Rotten övergick till andra musikprojekt. Sid Vicious
anklagades för att ha mördat sin flickvän och dog själv av en överdos i början av 1979.
Sex Pistols har senare återförenats ett par gånger under 1990-talet och 2000-talet, med den
ursprunglige bandmedlemmen Glen Matlock tillbaka på bas (Strongman 2007:263). Malcolm
McLaren tog dock kraftigt avstånd från dessa utflykter (Blake, red. 2006:254) och hävdade benhårt fram till sin död, i april 2010, att det var han som var rättmätig upphovsman till punken
(ibid.: 280; The Guardian 2010-04-08).
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Det engelska klassamhället
Ett samhälles kategoriella ojämlikhet (Tilly 2004) baserad på klass har både ekonomiska och
kulturella aspekter. Marxistiska teoretiker har ofta framhållit den ekonomiska strukturen som
avgörande för klassamhällets kulturella uttryck, men det finns också analytiska riktningar som
erkänner kulturens mera självständiga betydelse (Williams 1980).
 Storbritannien var i slutet av 1970-talet, liksom övriga länder i västvärlden, ett borgerligt
klassamhälle med industrikapitalismen som dominerande produktionssätt och motsättningen
mellan arbete och kapital som grundläggande politisk och ekonomisk konfliktlinje. Samtidigt
baserades väsentliga kulturella aspekter av det engelska överhetssamhället på kvarlevor från det
feodala ståndssamhället och tiden före upplysningen och de borgerliga revolutionerna i Frankrike
och Amerika.
 Som Henrik Berggren och Lars Trägårdh (2006:43) visar finns det till exempel avsevärda historiska skillnader mellan Storbritannien och Sverige. Medan adelns ställning genomgående har
varit svag i den svenska kontexten har det aristokratiska gentlemannaidealet i brittisk politisk
kultur uppfattats som eftersträvansvärt även av liberala demokratiförespråkare. Sida vid sida med
över- och underordningsrelationer utifrån det borgerliga klassamhällets principer har institutioner som kungahuset, aristokratin och statskyrkan behållit sin ställning som överhet i England.
Hån mot överhetssamhället
 Den engelska punkens signum var, som sagt, dess hånfullhet gentemot överhetssamhället. Redan den klassiska punksviden – solkig kavaj, sönderklippt T-shirt, löst hängande slips och trasiga
byxor – är ett sätt att driva med en symbol för auktoritär brittisk uppfostran: nämligen skoluniformen. Denna symboliserar för punken ett utbildningssystem vars främsta syfte man anser
vara att legitimera och reproducera social över- och underordning. Skoluniformen symboliserar
därmed indirekt även privata internatskolor för adelns och överklassens barn.
 Den allra främsta symbolen för det engelska överhetssamhället är förmodligen kungahuset,
vilket följaktligen blev föremål för Sex Pistols ironiska samtidskommentarer i bandets kanske
mest kända låt, ”God Save the Queen”. Titeln anspelar förstås på den engelska nationalsången
och låten utkom lagom till Elizabeth II:s 25-årsjubileum som drottning. Fast sången attackerar egentligen inte drottningen alls, utan snarare Englands ”fascistregim” som gjort henne (och
låtens presumtiva lyssnare) till ”en idiot”:
God save the queen.
The fascist regime.
They made you a moron.
Potential H-bomb.
God save the queen.
She ain’t no human being.
There is no future,
In England’s dreaming.
(”God Save the Queen”, Sex Pistols 1977a)
Det kan för all del tyckas som en oerhörd skymf att påstå att drottningen ”inte är en människa”,
men det är också möjligt att uppfatta textraderna som en mycket subtil ironi. Ty (särskilt) vid en
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tidpunkt då hela den engelska huvudstaden tycktes gå man ur huse för att fira arvsmonarkens
jubileum på tronen, kunde man lika gärna ställa frågan: vilka är det egentligen som anser att
drottningen inte är en vanlig människa (utan snarare en övermänniska)?
”God Save the Queen” innehåller också en allmän uppmaning till att inte nöja sig med att
blint följa den likformiga stig som överhetssamhället har stakat ut; ”don’t be told of what you
want and don’t be told of what you need” (Sex Pistols 1977a). Uppmaningen till revolt förefaller
dock vara individuellt riktad. Det finns ingen uttalad kritik av Labour och den engelska arbetarrörelsen, men heller ingen uppmaning till kollektiv kamp utifrån någon form av klassolidaritet.
”No future in England’s dreaming”
 Sex Pistols framställer på ett sarkastiskt sätt livet i det engelska klass- och överhetssamhället
som ett liv i en fantasivärld, vilken, enligt bandet, nått sin vägs ände och saknar framtid. Det engelska samhällets, och dess medborgares, blinda tro på auktoriteter och traditioner framstår som
vidskepelse utan någon som helst verklighetsförankring – ”England’s dreaming”.
 Kommentarerna till klassamhället och sarkasmerna gentemot överheten baserar sig inte
på några uttalade analyser av vilka samhälleliga strukturer som skulle ligga bakom över- och
underordningen, utan uttrycks som ironisk respektslöshet mot ”makten”. Låten ”EMI” driver till
exempel med det kommersiella skivbolag som gav dem sparken (Sex Pistols 1977b).
”Holidays in the sun” beskriver sarkastiskt hur kapitalismen och kommersialismen på ett
cyniskt sätt kan utnyttja människors tragiska levnadsvillkor för att skapa attraktiva och spektakulära resmål. I låten berättar Johnny Rotten lika cyniskt om sina semesterplaner; han säger sig
vilja åka till Berlin och med egna ögon uppleva muren som då markerade gränsen mellan ”väst”
och ”öst”, och utgjorde frontlinjen i det kalla kriget:
A cheap holiday in other people’s misery.
I don’t wanna holiday in the sun.
I wanna go to the new Belsen.
I wanna see some history.
’cause now I got a reasonable economy.
(”Holidays in the Sun”, Sex Pistols 1977b)
Beskrivningen av själva resan till Berlin och muren utvecklar sig i låten till skildringen av en
mardrömsupplevelse (vilket förstärks av det musikaliska uttrycket). Johnny Rotten tror sig först
befinna sig på den ”rätta” sidan och skyr tanken på att ”go over the wall”, men när han kikar
över till andra sidan muren märker han bara att de ”tittar tillbaka på honom”. Känslan blir att
det kanske inte egentligen spelar någon större roll på vilken sida om muren man befinner sig.
Instängdheten och meningslösheten förefaller vara lika stor på båda sidor.
Totalitetens slut
 Att det engelska klass- och överhetssamhället, enligt Sex Pistols, helt saknar legitimitet blir
särskilt tydligt i låten ”Liar”. Liksom i många av bandets övriga låtar är det något oklart exakt till
vem texten egentligen vänder sig, men en inte alltför djärv tolkning är att den är riktad till alla
auktoriteter som utger sig för att veta hur saker och ting ligger till:
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I know where you go everybody you know.
I know everything that you do or say.
So when you tell lies I’ll always be in your way.
I’m nobody’s fool and I know all.
’cause I know what I know.
You’re in suspension.
You’re a liar.
(”Liar”, Sex Pistols 1977b)
Inte bara auktoriteter utan egentligen samhället som helhet framstår här, liksom i Sex Pistols
texter generellt, som allt igenom förljuget. Bakom alla anspråk på att besitta den totala insikten
eller sanningen ligger enbart ett krasst och cyniskt beräknat egenintresse. I slutändan är det därför
egentligen bara till sig själv man i verkligheten kan lita.
 Kultursociologen Thomas Ziehe (1989) har hävdat att den kulturella friställning som västvärlden genomgick under 1960- och 1970-talet innebar slutet på alla föreställningar om totalitet.
En del subkulturer, till exempel religiösa och nyandliga, utvecklade under 1980-talet därför medvetet totalitetsanspråk. Sex Pistols (och punkens) uttryck ”No Future” kan däremot tolkas som
ett accepterande av fragmenteringen, vilket Ziehe beskriver som ”att medvetet acceptera de egna
brottpunkterna och till på köpet driva detta till ytterlighet i livsstil eller i estetisering”. Det är i så
fall ”fråga om en gest av total illusionslöshet” (ibid.:162). Denna illusionslöshet kan ses som en
drivkraft för den postmodernistiska ironin och (efter den här undersökningens utgångspunkt)
även för Sex Pistols sarkastiska och värdenihilistiska kommentarer till samtiden.

”Det sköna” och ”det fula”
Utvecklingen i västvärlden under 1970-talet, med den ekonomiska krisen, nedgången för den
industriella varuproduktionen och slutet på den välfärdsstatliga utvecklingsoptimismen, har
uppfattats som en begynnande spricka i det moderna samhällets ordning och struktur. Detta
har beskrivits i termer av övergång från modernitet till postmodernitet (se till exempel Lyon 2000).
 Inom kulturvetenskaperna har man också noterat en liknande förändring på konstens och
kulturens områden, och försökt begreppsliggöra denna genom att göra åtskillnad mellan begreppen modernism och postmodernism. Medan det förstnämnda stod för det moderna samhällets
strävan efter rationalitet och fullkomlighet står det senare för en fragmentering, nedbrytning och
dekonstruktion av den moderna epokens längtan efter helhet.
 Konstvetaren Tom Sandqvist (1998) har synliggjort detta genom att visa på en både kulturell
och samhällelig motsättning mellan ”det sköna” och ”det fula”. Det har i alla samhällen funnits
föreställningar om vad som är ”skönhet” respektive ”fulhet”, men dessa uppfattningar varierar
socialt, kulturellt och historiskt.
 Det moderna samhället och modernismen har till största delen ansträngt sig för att försöka
sopa undan – eller till och med göra sig av med – det fula. Allra längst gick, enligt sociologen
Zygmunt Bauman (1998), denna modernismens ”trädgårdsmästarmentalitet” i Nazityskland.
Där utpekades som bekant vissa grupper, till exempel judar och romer, som det fula i det tyska
samhället – ett slags ”ogräs” som skulle rensas ut för att ge plats åt det påstått sköna och ”fullkomliga”. Poängen med Baumans resonemang är att det nazistiska folkmordet visserligen var
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ett extremt uttryck, men att principen ändå inte skiljer sig från det moderna samhällets grundläggande sätt att fungera och värdera olika företeelser.
Uppfattningen om det fulas avvikelse gentemot det sköna har även utgjort en legitimering av det moderna samhällets över- och underordningsrelationer. Därför har motståndet från
traditionellt underordnade grupper, som industriarbetarklassen och kvinnor, ofta gått ut på att
försöka ”göra sig respektabla”, det vill säga på olika sätt ”kultivera sig” och ”tvätta bort” stämpeln
av fulhet i social och kulturell mening (Skeggs 2006).
Vad som började hända under 1970-talet och framåt var att konstnärer av olika slag medvetet
valde att lyfta fram det fula och avvikande. En anledning till detta var känslan av att fundamentet
för det moderna samhället höll på att krackelera, vilket präglade stämningen under den här tiden.
Det blev allt vanligare att ifrågasätta om uppdelningen i skönhet och fulhet verkligen var rimlig (Stenberg 2011:154). Det är dock viktigt att inte förväxla postmodernismens ifrågasättande
av uppdelningen i skönhet och fulhet, med 1980- och 1990-talets identitetspolitik som innebär vissa minoriteters kamp för kulturellt erkännande (Fraser 2003). Vad det senare i praktiken
betyder är samma gruppers strävan efter medelklasstatus, vilket går ut på att uppvärdera sin egen
identitet från fulhet till skönhet – inte att ifrågasätta samma uppdelning.
Punken som ”det fula”
 Sex Pistols ansträngde sig medvetet för att framstå som provokativa och vulgära, och bryta
mot uttalade eller outtalade gränser. Vid slutet av 1976 gjorde de skandal genom att medverka
i engelsk TV och där både rapa och svära åt programledaren. I låten ”Bodies”, som minst sagt
groteskt beskriver en abort, vrålar Johnny Rotten ut svordomsramsan ”fuck this and fuck that,
fuck it all and fuck the fucking brat” (Sex Pistols 1977b). I ”Did You No Wrong” (Sex Pistols
1977a) säger han sig rentav vara ”en smula galen”. A-sidan på gruppens första singel, Anarchy in
the UK, inleds i sin tur med följande självpresentation:
I am an anti-Christ, I am an anarchist.
Don’t know what I want, but I know how to get it.
I wanna destroy passer-by,
’cause I wanna be anarchy.
(”Anarchy in the UK”, Sex Pistols 1976)
Här framställer Johnny Rotten sig själv, på ett ironiskt vis, som representant för ”det fula” i samhället, och anspelar på metafysiska föreställningar om hotet mot den sociala ordningen. Medan
”anti-krist” bland kristna grupper utgör en sorts personifierad bild av ondskan, skulle ”anarkisten” kunna sägas fylla en liknande funktion i samhällsetablissemangets (den sociala ordningens
”vinnare”) motsvarande föreställningsvärld. Sex Pistols ansåg antagligen själva att det låg en viss
(eftersträvansvärd) absurd humor i att denna roll kom att spelas av en liten spinkig arbetarklasskille
med trasiga kläder, uppspärrade ögon och spretigt hår. Som Steven Wells (2004:118) påpekar så
är det faktum att Johnny Rotten, med sin högst särpräglade blandning av Cockney-dialekt och
irländsk accent, lyckades rimma ”anarchist” på ”anti-Christ”, ytterligare ett tecken på att sångtexten nog inte är avsedd att uppfattas gravallvarligt. Att religiösa grupper likväl tog uttrycket på
allvar och ansträngde sig för att försöka stoppa bandets, som man menade, skadliga inverkan på
ungdomen ”gjorde bara skämtet roligare” (ibid.).
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Projektionen av ”det skönas” fulhet på ”det fula”
 Sex Pistols – och punkens – sarkastiska drift med det moderna samhällets fobier för det fula
innehåller också en annan aspekt: nämligen frågan om den sociala ordningen verkligen är så
fullkomlig som den vill framstå. Som Harald Ofstad (2012) visar i sin klassiska analys av nazismens ideologi, vars absoluta kärnpunkt (enligt Ofstad) var föraktet för svaghet, så var nazisternas
anklagelser mot den folkgrupp som de själva hade utpekat som ”det fula” i det tyska samhället
– judarna – i mångt och mycket en projektion av nazisternas egna mörka sidor på ”de andra”.
Judarna anklagades ju av nazisterna för att konspirera i syfte att ta över makten, planera för folkmord, vilja starta världskrig et cetera (ibid.:96ff).
 Om man, i likhet med Bauman (1998), betraktar nazismens ”trädgårdsmästarmentalitet” som
det visserligen mest extrema, men ändå klart kännetecknande uttrycket för det moderna samhällets inneboende potential till destruktivitet i strävan efter skönhet och fullkomlighet, så går det
att i Sex Pistols våldsanspelningar se en ironisk kommentar till samhällets projektion av de egna
dåliga sidorna på punkarna:
Is this the MPLA?
Or is this the UDA?
Or is this the IRA?
I thought it was the UK.
Or just another country.
(”Anarchy in the UK”, Sex Pistols 1976)
Vad var egentligen skillnaden mellan dåtidens ökända terrororganisationer och den brittiska statens repressiva våldsmonopol? Sex Pistols poäng är uppenbarligen att någon större skillnad inte
fanns. De återkommande våldsanspelningarna i Sex Pistols texter (och i punken generellt) kan ses
som ett sätt att driva med det våld som samhället självt inte vill se eller låtsas om att det existerar.
Samhällets sätt att reagera på punken visade att det inte alla gånger var alldeles långsökt.3
”Det fula” som det egentligen sköna
Under den självbelåtna ytan finns således, enligt Sex Pistols, ett samhälle som alls inte förmår
att leva upp till föreställningarna om sin egen skönhet. Det fanns vid den här tiden utbredda
föreställningar om Englands pågående nedgång och förestående fall; att ”apokalypsen låg i luften” (Glover 2011:197). Det existerande samhället tycktes i själva verket vara så genomruttet
och utan framtidshopp att det fula till och med kunde framstå som vackert i jämförelse, vilket
uttrycks genom följande rader i ”God Save the Queen”:
When there’s no future, how can there be sin?
We’re the flowers in the dustbin.
We’re the poison in your human machine.
We’re the future – Your future!
(”God Save the Queen”, Sex Pistols 1977a)
3 Ett sådant exempel inträffade då Sex Pistols under Sverigeturnén sommaren 1977 spelade i en diskotekslokal på Östra
stranden i Halmstad. Trots intensiva rykten på förhand om att en konsert med ett punkrockband oundvikligen skulle
leda till bråk bland publiken var det, enligt journalisten Bert Gren (Göteborgs-Posten 1977-07-17), bara de svenska
vakterna som faktiskt brukade våld i samband med spelningen.
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Om det i Sex Pistols ironiska samtidsbeskrivning finns någon föreställning om en framtid så
tillhör denna framtid i så fall ”det fula” och det annorlunda. Det är punkarna – de värdelösa i
samhällets ögon – som framstår som ”det sköna” i ett egentligen ”fult” samhälle; punkarna är
”blommorna i soplåren”.
 Det finns även en civilisations- och modernitetskritik inbakad i textraden om ”giftet i den
mänskliga maskinen”. Punkens avståndstagande från den sociala ordningen kan också ses
som ett sätt att bevara sin mänsklighet och individualitet i det moderna samhällets mekaniska
rationalitet. Det är ett tema som återkommer i andra av bandets låtar, till exempel ”I Wanna Be
Me” (Sex Pistols 1976) som framhåller punkens motto ”gör det själv” gentemot den etablerade
– och löpande band-producerande – nöjesindustrin.
 Sammantaget kan man säga att Sex Pistols motståndsstrategi (i den mån man hade en sådan)
således inte var att försöka göra sig ”respektabla” enligt den sociala ordningens normer, som till
exempel arbetar- och kvinnorörelsen har förespråkat. I stället framhöll man medvetet sin egen
”fulhet” som ett synliggörande av det man upplevde som hyckleriet i hela uppdelningen mellan
skönhet och fulhet.
Vänstervågen
Under 1960- och 1970-talet kom begreppen ”ungdomsuppror” och ”vänster” på ett
självklart sätt att förknippas med varandra. Den så kallade nyvänstern växte fram ur en bred
kulturell rörelse som politiserades genom kritiken av USA:s krigföring i Vietnam och den högre
utbildningens kris. Under 1980-talet förändrades sedan den bilden genom uppkomsten av en
nymoralistisk trend till både höger och vänster på den politiska skalan, vilken reagerade mot vad
man uppfattade som ”normlöshet” till följd av traditionernas upplösning (Fornäs, Lindberg &
Sernhede 1989:25f).
Ungdomsupproret i slutet av 1960-talet hade ett flertal viktiga aspekter. Här kommer dock
endast två verkligt avgörande effekter av 1960- och 1970-talets vänstervåg att lyftas fram. Dels
medförde denna framväxten av en ny politisk vänsterrörelse som både utmanade den reformistiska
grenen av arbetarrörelsen (socialdemokratin) och kritiskt ifrågasatte den så kallade realsocialismen
(kommunismen) i Östeuropa och Sovjetunionen. Samtidigt betydde den även en viss radikalisering inom den befintliga arbetarrörelsen, inte minst fackföreningarna. Dels innebar vänstervågen
uppkomsten av nya sociala och kulturella rörelser, varav hippierörelsen kommit att bli något av
sinnebilden för den värdeförskjutning som skedde i västvärlden under efterkrigstiden. Denna
förskjutning utgjordes av en förändring från ”vuxengenerationernas” materialistiska mot den
unga generationens postmaterialistiska värderingar – med krav på livskvalitet, välbefinnande och
självförverkligande snarare än ekonomiska och materiella framsteg (Inglehart 1997). Även om
vänstervågen varade under en längre period har mycket av denna sociala och kulturella ”rörelse”
kommit att förknippas med året – och begreppet – 1968 (Östberg 2002).
Den politiska och kulturella vänstervågen var i hög grad sprungen ur framstegsoptimismen som
präglade efterkrigstidens högmodernitet. Man kan visserligen säga att ungdomsupproret i slutet av
1960-talet innebar ett helt eller delvis ifrågasättande av det etablerade samhällets legitimitet, men
samtidigt utifrån en klar förhoppning om möjligheten att kunna förändra sakernas tillstånd till
det bättre. Därför fanns fortfarande en tilltro kvar till modernitetens totalitetsanspråk och därmed
även en tilltro till värdet av socialt engagemang, gemensamma ansträngningar och kollektiv
organisering. ”68:orna” var, med Svante Lundbergs (1993) uttryck, ”en politisk generation”.
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Generationsupproret
 I beskrivningarna av den politiska vänstervågen under 1960-talet och 1970-talet talas det
många gånger om ”ungdomsrevolten” eller ”generationsupproret” (se till exempel Bjurström
1980), vilket vid första anblicken kan ge intryck av att det handlar om ett och samma ”uppror”.
Det är naturligtvis riktigt att Sex Pistols och punken var en del av ett generationsuppror, men
man bör samtidigt betänka att det så att säga fanns flera generationer inom generationsupproret.
 En viktig del av Sex Pistols (och 1970-talspunkens) uttryck var att framställa sig själva som
motsatsen till det sena 1960-talets ungdomsrörelser (Savage 1991:161). Om hippierörelsens
yttre kännetecken var långt hår, en ”mjuk” klädstil och ett avslappnat (rentav pårökt och flummigt) förhållningssätt till livet i allmänhet, så symboliserade Johnny Rotten med sitt kortklippta
och spretiga hår, sina trasiga kläder (med kedjor och nitar som dekoration) och sin aggressivt
vrålande röst och vilt stirrande ögon, punkens ideal. Att hippierörelsens yttre attribut i början av
1970-talet hade accepterats och anammats av såväl reklambyråer som konstbyråkratin uppfattades av Malcolm McLaren och Vivienne Westwood som ett tydligt tecken på att denna rörelse
hade misslyckats med sin revolt (Strongman 2007:87).
 Eftersom hippiesommaren 1967 – vilken musikaliskt ackompanjerades av Procul Harums ”A
Whiter Shade of Pale” och Beatles experimentella album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band –
har kallats för ”The Summer of Love” har punksommaren 1977 ironiskt döpts till ”The Summer
of Hate”. Avståndstagandet från de hippies och vänsterintellektuella som det senaste decenniet
hade dominerat som ”alternativ” var även uttalat i Sex Pistols texter:
We like noise, it’s our choice.
It’s what we wanna do.
We don’t care about long hairs.
I don’t wear flares.
(”Seventeen”, Sex Pistols 1977b)
Låten ”Seventeen”, ur vilken ovanstående textrader är hämtade, är i sitt tilltal formulerad som
en yngre (sjuttonårig?) persons budskap till någon som enligt texten är 29 år och ”got a lot to
learn”. Det ligger nära till hands att tolka låtens innehåll som den unga punkgenerationens självständighetsförklaring gentemot de, nu äldre, ungdomar som bar upp den så kallade 68-revolten.
 Samtidigt fanns det uppenbara likheter. Liksom hippie- och 68-rörelsen tog punkarna (och
Sex Pistols) avstånd från etablissemanget, ”vuxensamhället” och ”borgerligt” levnadssätt. Att
punken markerade sin distans gentemot det sena 1960-talets revolutionärer betydde inte att
man tog ställning för kapitalism eller kulturkonservatism. Vad man hade gemensamt var den
ungdomliga oppositionen mot det etablerade, men däri ingick numera 68-generationen, och
punken och Sex Pistols attackerade dem alla från en betydligt mer pessimistisk utgångspunkt.
Idealisering av frånvaron
 Den främsta drivkraften för det sena 1960-talets ungdomsrevolt var förmodligen optimismen, vilken var sprungen ur erfarenheten av en oavbruten och till synes oändlig högkonjunktur
och ekonomisk och materiell utveckling. Optimismen blandades visserligen med en oförsonligt
kritisk inställning till det etablerade samhället, men grundlade samtidigt en känsla av att det
faktiskt var möjligt att förändra. Framför allt skulle man kunna åstadkomma förändring genom
att gå samman i sociala rörelser, vilket ställde krav på ett socialt engagemang och en lika stark
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samhällstillvändhet – det var så att säga viktigt att ”bry sig” (också om andra än sig själv). Sex
Pistols kommenterade denna 68-generationens idealisering av engagemanget med låten ”Pretty
Vacant” där bandet i stället gör en poäng av att inte bry sig:
Don’t ask us to attend ’cause we’re not all there.
Oh don’t pretend ’cause I don’t care.
I don’t believe illusions ’cause too much is real.
So stop your cheap comment ’cause we know what we feel.
(”Pretty Vacant”, Sex Pistols 1977b)
Att det engelska ordet ”pretty” dessutom kan ha flera betydelser används tydligt i refrängen som
upprepar ”We’re so pretty, oh so pretty”, vilket skulle kunna uppfattas som ”vi är söta” (förmodligen även det i så fall menat som en dräpande ironi). Budskapet ska dock snarare uppfattas som
”vi är tämligen frånvarande”. Till skillnad från den (särskilt enligt egen utsago) ständigt engagerade och närvarande 68-generationen gör Sex Pistols ett nummer av att just vara frånvarande;
man säger sig ”alltid vara ute på lunch”. En anledning till ”frånvaron” är att den engagerade
68-generationens ideal, att döma av texten, uppfattas som ”illusioner”.
Om att (inte) ”bry sig”
Varför misstrodde punken och Sex Pistols egentligen 68-generationens engagemang? Var det
enbart för att det sena 1960-talets ungdomsrevoltörer i slutet av 1970-talet hade börjat uppnå
30-årsåldern och därmed uppfattades som tillhörande ”vuxenvärlden”?
 En annan tänkbar förklaring är att man betraktade engagemanget (helt eller delvis) som hyckleri. Den något udda kärlekshistorien i låten ”No feelings” kan tyda på det. Berättarjaget uttrycker där sitt förakt för andra människor i allmänhet och förklarar den tämligen cyniska beräkning
som avgör vilka personer som han väljer att umgås med, eftersom
I got no emotions for anybody else.
You better understand,
I’m in love with myself, myself.
My beautiful self.
(”No feelings”, Sex Pistols 1977b)
Vid första anblicken kan låten, bokstavligt tolkad, förefalla svårförståelig och provocerande narcissistisk. Uppfattad som ett ironiskt uttryck framstår den i ett annat ljus. En alternativ tolkning
är nämligen att texten är en sarkastisk kommentar till den tidsanda som dittills hade dominerat sedan slutet av 1960-talet, det vill säga högtidligt formulerade ideal om fred och kärlek,
omtanke om sina medmänniskor och oegennyttigt handlande i största allmänhet. Att dessa höga
ideal långt ifrån alltid överensstämde med idealisternas faktiska handlingar bidrog sannolikt till
punkarnas misstro mot 68-generationen.
”No feelings” kan mot den bakgrunden tolkas dels som ett sätt att ”svära i kyrkan”, att säga
vad den dåvarande tidsandan dittills hade gjort till tabu, och dels som en spydig kommentar
till samtidens hippies och vänsterintellektuella, och deras ”egentliga” egocentrism. Det här var,
kan Sex Pistols ha menat, vad dessa idealister i verkligheten stod för, bakom det vackra talet om
människokärlek och altruism. Sarkasmen kan förstås ha varit riktad även mot de mer öppet
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egoistiska. Mentaliteten som uttrycks i ”No feelings” blev ju något av ett högsta mode genom
nyliberalismens genomslag på 1980-talet (Glover 2011:198).

Sammanfattning
Det här kapitlet har behandlat temat musik som politisk kommunikation genom en studie av
den engelska 1970-talspunkens flaggskepp Sex Pistols med utgångspunkten att bandets uttryck – i
det här fallet dess texter – i första hand ska förstås som ironiska kommentarer till (den dåvarande)
samtiden. Det bör kanske sägas att poängen med undersökningen inte är att hävda att Sex Pistols
texter absolut måste tolkas på det här sättet. Poängen är att de kan tolkas så här. Genom att på
det här sättet lyfta fram ironin hos bandet hoppas jag ha tillfört något till förståelsen av punkens
innehåll och betydelse sett utifrån dess historiska sammanhang.
 Som Nikolas Glover (2011) skriver i en jämförelse mellan 1970-talspunken och 1980-talets
”new pop”-våg, är nämligen tolkning av populärmusik under olika epoker alltid ett sätt att skriva
historia. Tolkningen kan därför lätt ta sig uttryck i en historieskrivning baserad på önsketänkanden eller efterkonstruktioner; en vänsterorienterad utgångspunkt trettiofem år senare kan
innebära att man överdriver tydligheten i Sex Pistols politiska ställningstagande vid tiden det
begav sig (ibid.).
 Skillnaden mellan att tolka Sex Pistols texter bokstavligt, som tydligt definierade (vänster)
politiska manifest, och att tolka bandets texter som uttryck för ironi och sarkasm över (dåtida)
samtidsfenomen är att det förstnämnda lätt framställer punken som ett ”evigt” fenomen som är
oberoende av historiskt sammanhang, medan det senare tydligare indikerar att Sex Pistols och
1970-talspunken bättre förstås inom ramen för sin historiska kontext.
 Det finns förvisso eviga teman i Sex Pistols sarkasmer över det engelska överhetssamhället.
Den brittiska konservatismen har, i flera brutala litterära avklädningar från klassiska författare
som Charles Dickens, Oscar Wilde och George Bernhard Shaw, beskrivits som hyckleri och
förljugenhet (Fredriksson 1986:161). Möjligen kan Sex Pistols samlade alster, sett ur det perspektivet, betraktas som ett verk i deras efterföljd.
 Samtidigt saknas det hos Sex Pistols ett tydligt definierat politiskt alternativ. Det går inte att
säga att bandets samhällssatir har en klar socialistisk utgångspunkt eller liknande. Inte heller finns
det några genomtänkta intellektuella analyser, om man med det menar utvecklade teoretiska
resonemang. Det går inte att enbart utifrån föreliggande studie säga något definitivt om punken,
men ser man Sex Pistols texter som ironiska kommentarer till samtiden så ligger det nära till
hands att uppfatta punken som en kulturrörelse med politiska dimensioner snarare än som en
social rörelse med en tydlig politisk agenda.
Jag har vid ett flertal tillfällen i det här kapitlet talat om ”Sex Pistols och den engelska 1970-talspunken”, vilket möjligen indikerar att det går att sätta ett definitivt likhetstecken mellan dessa.
Naturligtvis är jag medveten om att det fanns, i flera avseenden, betydande skillnader inom
1970-talspunken; såväl mellan utgångspunkter och drivkrafter hos de grupper som ingick i den,
som mellan uttrycken hos de olika punkbanden.
 Det är också viktigt att betona att själva kärnan i punken som kulturrörelse var den antielitistiska uppmaningen till främst unga människor att själva (och med enkla medel) skapa musik
och konstnärliga uttryck. Punken var en subkultur (Hebdige 1988) och de punkband som nådde
ut i offentligheten genom skivkontrakt och medias exponering skulle framför allt fungera som
inspiratörer. När man diskuterar punkmusiken som politisk kommunikation är det därför nöd-
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vändigt att ha i åtanke att punken som helhet var mer än bara sändarnas budskap (vilket har
stått i fokus för den här studien). För att uppnå en vidare förståelse av punkfenomenet måste
man även ta hänsyn till mottagarnas roll och de nya kanaler som genom punken öppnades för
utövande och spridning av musik.
Med detta sagt uppfattar jag likväl att Sex Pistols satte mycket av ramarna för punken i slutet av
1970-talet och att det därför är meningsfullt att se deras uttryck som stilbildande (om än inte
dogmatiskt) även för den övriga punkrörelsen vid samma tid. Det har genom åren diskuterats
flitigt kring frågan om Sex Pistols ”äkthet”. Hur mycket av punkens koncept var en genuin social
och politisk protest, och hur mycket var en konstruerad produkt, designad Malcolm McLaren?
Men även om Sex Pistols i större utsträckning var ett resultat av McLarens väl överlagda manipulationer än av en ”genuin” protest/revolt sprungen ur den engelska arbetarklassungdomens
frustration, utesluter det ju inte att gruppens samlade uttryck ändå laborerade med och ”träffade”
någonting som faktiskt var genuint. Det – och den rörelse som följde av det – hade onekligen
politiska dimensioner.
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Del II
Politik och kommunikation
i ett föränderligt
medielandskap

Politikens medialisering
Medier som aktör och arena för
politisk kommunikation
Malin Hallén
Utmärkande för det moderna västerländska samhället är mediernas centrala ställning där press,
radio och tv till stor del påverkar samhällets sätt att fungera. Genom dessa traditionella medier
går viktiga informationsströmmar och utan sådan kontakt hamnar medborgaren snart i samhällets periferi (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008). Mediernas betydelse i samhället har
länge uppmärksammats och diskuterats utifrån olika perspektiv beroende på vilken inställning
debattörerna haft till den utveckling man ser. Dessa perspektiv är naturligtvis också ofta tätt förbundna med skilda ideologiska synsätt.
Utan tvivel har de traditionella medierna fortfarande en central roll när det gäller den politiska
processen. De fungerar här dels som aktör genom nyhetsförmedling, reportage och kommentarer,
dels som arena för politiska debatter och utspel. För många medborgare blir bilden av politiker
och politisk verksamhet till stor del baserad på just medieerfarenheter (Ekström & Kroon 2007).
Mediernas ställning som informationsförmedlare får dock inte bara betydelse för publikens
beroende av medierna, utan i lika stor utsträckning för de politiska aktörernas. För medborgarnas
del handlar det om att få ta del av information som möjliggör insyn, ifrågasättande och delaktighet – enligt många en förutsättning för en fungerande demokrati. För politiker och journalister handlar det om ett ömsesidigt beroende vad gäller tillgång till information och uppmärksamhet – även om detta förhållande de senaste decennierna kompletterats och utmanats (men
absolut inte ersatts) av sociala medier som erbjuder ytterligare arenor (se Hast & Grusell). Ett
förändrat medielandskap, som sedan ett par decennier tillbaka karaktäriseras av ökad kommersialisering, internationalisering och ägarkoncentration, betyder att journalistiken fått möta andra
krav än tidigare. Den ökade konkurrens som utvecklingen fört med sig (via ex kommersialisering
av etermedier, annonsberoende, digitala medier etc.) i kombination med förändrade ideologiska
och ideella band har relativt sett stärkt vinstintresset (Strömbäck 2009).

Syfte och disposition
Syftet med detta kapitel är att med utgångspunkt i begreppet den offentliga sfären diskutera ett
antal bidrag till forskningen kring det område som brukar benämnas politikens medialisering.
Resonemanget kommer att utgå från följande frågeställningar:
• Hur har man i dessa bidrag sett på de traditionella mediernas betydelse för den offentliga
debatten? På vilket sätt menar man att medier kan sägas ha en avgörande betydelse för vårt sätt
att se på politiker och politisk verksamhet?
• Hur och i vilken utsträckning anser man att medieutvecklingen inom press, radio och tv har
förändrat förutsättningarna för ett politiskt samtal?
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Inledningsvis diskuteras Massmedier och demokrati – normativa perspektiv. Utgångspunkten för
resonemanget är den idealmodell för ett så kallat offentligt samtal som Jürgen Habermas presenterade i Borgerlig offentlighet (1962/1984). I forskning som på olika sätt fokuserat mediestruktur
i förändring kan ett antal utvecklingstendenser skönjas som ligger till grund för den diskussion
som här fått benämningen Massmedier mellan politik och ekonomi. Här sätts idealmodellen i
relation till de förändringar som skett på medieområdet sedan början av 1980-talet. I avsnittet
Massmedier som aktör och arena behandlas ett antal för problemområdet centrala begrepp och
teoribildningar som sedan kopplas samman med hur olika forskare och samhällsdebattörer valt
att förhålla sig till det man kallar politikens medialisering. Dessa resonemang presenteras under
rubriken Den medierade offentligheten – kritiska perspektiv. I den avslutande delen av kapitlet
(Den offentliga sfären – alternativa synsätt) återvänder vi till Habermas idealmodell. Ett antal
medieforskare tar sin utgångspunkt i hans idealmodell men problematiserar också den kritik
som Habermas riktar mot medieutvecklingen. Diskussionen förflyttas från att enbart handla om
medieutbudets form och innehåll (och förfall) till att även inkludera publikens möjligheter till
makt och motstånd och dialog kring medieutbudet. Här finner vi även resonemang kring digitala medier och deras möjliga betydelse för medborgaren i samhällsdialogen – något som vidare
utvecklas av Hast och Grusell (se även Lindgren 2012).

Massmedier och demokrati – normativa perspektiv
I den litteratur som behandlar mediernas roll i en demokrati finns inte sällan en tydlig normativ
diskussion. Hur anser man att medierna bör arbeta i samhället och hur ska dessa idéer realiseras? Ofta formuleras ett antal konkreta arbetsuppgifter som relateras till mediernas organisation,
ägande och finansiering.
Den offentliga sfären
Jürgen Habermas, tysk sociolog och filosof och en av företrädarna för Frankfurtskolan, för
i Borgerlig offentlighet (1984) fram tankarna om ”den offentliga sfären”. Denna kan ses som en
idealmodell för den sfär av det sociala livet där utbyte av information och idéer kan äga rum
i syfte att fastställa den allmänna opinionen, vilken skall vara vägledande för politiskt beslutsfattande. Utgångspunkten är möjlighet till och villkor för en rationell kommunikation där deltagarna anses likvärdiga och olika uppfattningar prövas mot varandra. I denna idealmodell har alla
grupper i samhället i princip samma möjligheter att delta. Debatten ska inte styras av vare sig
staten eller kommersiella intressen. Inte heller ska dominans eller maktutövning prägla diskussionen utan deltagarna för en öppen diskussion. Habermas skiljer dock mellan den privata sfären
(som utgörs av privata ekonomiska intressen) och intimsfären (som utgörs av familjen, äktenskapet och känslolivet). Den offentliga sfären skulle ses som ett eget socialt område, en autonom
sfär mellan affärsintressen och staten. Idéerna till denna idealmodell hämtade Jürgen Habermas
från 1700-talet och det han i sin historiska genomgång kallar ”den borgerliga offentligheten”:
With the demise of feudalism, and the growth of national states, parliaments,
commerce, the middle classes and, not least, printing, a public sphere began to
take root in certain societies of Western Europe. This public sphere consisted of
certain segments of the educated, propertied strata (almost exclusively male), and
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operated via such media as intellectual journals, pamphlets and newspapers, as
well as in such settings as salons, coffee houses and clubs. This exchange of factual
information, ongoing discussion and often heated debate was a new phenomenon, to which Habermas attributes much significance. (Dahlgren 1995:8)
Under 1900-talet raseras möjligheterna till ett kritiskt resonemang genom det Habermas beskriver
som den borgerliga offentlighetens förfall. Gränsen mellan det privata och det offentliga förändras
i en process som han väljer att benämna refeodaliseringen av offentligheten. Orsakerna till denna
refeodalisering menar han är en tillväxt av nya slags statliga regleringar och interventioner i den
”privata” sektorn. Den tidigare relativt tydliga distinktionen mellan stat och samhälle upphävs
och offentligheten kan inte längre uppfattas som vare sig renodlat privat eller renodlat offentlig.
Den utgörs i stället av en ”repolitiserad socialsfär” där marknadens ekonomiska intressen inte kan
särskiljas från de politiska, vilket i sin tur, enligt Habermas, innebär att offentligheten förlorat sin
kritiska potential (ibid).
 Den borgerliga offentligheten förutsatte att människor samlades till diskussion. Det var med
andra ord väsentligt att denna diskussion skedde när människor samtalade genom direkt kommunikation. Habermas menar att ju mer de politiska diskussionerna kom att föras genom
massmedierna, desto mer isolerades individerna i den förkrympta intimsfären, och desto mer
passiviserades de och tog i stället endast ställning till färdiga politiska ”paket” eller ”åsiktstrender”.
Pressen miste sin tidigare kritiska funktion i förhållande till en upplyst och diskuterande publik
och drevs i stället av framgångsrik annonsförsäljning som krävde (och fortfarande kräver) sensationella nyheter för att öka försäljningen. Radio och tv i sin tur krävde enorma investeringar,
vilket innebar att statliga monopol, statligt ägande eller statliga regleringar blev vanliga. Dessa
medier var alltså från början omedelbart ”offentliga” medier i Habermas mening och var inte av
den privata karaktär som han menar möjliggör en kritisk diskussion. Dessutom slog den kommersiella logiken igenom också inom politiken. Det blev ingen skillnad mellan att lansera en
produkt eller ett partipolitiskt program – metoderna var desamma.
Mediernas funktioner
 Det finns naturligtvis olika idéer om hur medierna bör arbeta och vilka funktioner de bör ha
i ett samhälle. Olika historiska exempel har visat att samhällsförändringar ofta har medfört att
även medierna har förändrats (både teknologiskt och funktionellt). Man har också kunnat se hur
medierna tidvis har påverkat samhällsutvecklingen (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008). Av
de olika försök som gjorts för att klassificera olika modeller av förhållandet mellan massmedierna
och samhället är den amerikanska Hutchinskommissionens rapport från 1947 den mest kända.
Här urskildes fyra ”massmedie- eller informationsideologier”: den auktoritära ideologin, den frihetliga ideologin, den sociala ansvarsideologin och den marxistiska medieideologin.
Utifrån ett nutida perspektiv kan en del av dessa te sig tämligen inaktuella. Det är i stället rimligt
att betrakta dem som ett slags ”idealtyper” eftersom ett massmediesystem sällan framträder i
dessa rena former. Enligt McQuail (2010) behandlar den här typen av normativa teorier både
struktur (ägande, organisation och finansiering) och utförande (hur man ska utföra sitt uppdrag). För en fortsatt diskussion kring det svenska mediesystemet kommer fokus att läggas endast
på den frihetliga respektive den sociala ansvarsideologin.
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Den frihetliga ideologin
 Denna ideologi bygger på upplysningstidens och liberalismens idéer. Människan anses vara en
förnuftig och rationell varelse med vissa medborgerliga fri- och rättigheter. Dessa grundtankar
som bl.a. framfördes av John Stuart Mill (Om friheten 1881) har legat till grund för yttrandeoch tryckfrihetslagstiftningarna. Enligt Mill bör medierna vara en idéernas mötesplats, där medborgarna ges möjlighet att fritt och självständigt bilda sig en uppfattning i politiska och andra
frågor. Denna idéernas kamp bör staten så långt som möjligt avhålla sig från att ingripa i – det
är den frihetliga medieideologins kärnpunkt. Man betonar här att medierna bör stå helt oberoende från de politiska beslutsfattarna och att de ska fungera som en ”tredje statsmakt” vid sidan
av parlament och regering. Resonemanget konkretiseras i tre huvudprinciper: etableringsfrihet,
censurförbud och åsiktsfrihet (McQuail 2010).
Den sociala ansvarsideologin
Företrädare för den sociala ansvarsideologin (bl.a. medlemmarna i den ovan nämnda Hutchinskommissionen) ansåg att den frihetliga ideologin i praktiken innebar frihet från ansvar och
moraliska förpliktelser. Det är en frihet för ägare av medier och vissa politiska eliter men inte för
majoriteten av konsumenterna (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008). I stället menar man att
medieägande bör vara relaterat till ett socialt ansvarstagande. Grundtanken i den sociala ansvarsideologin är att medier har bestämda moraliska förpliktelser, ett ansvar gentemot samhället och
allmänheten. Organiseringen av radio och tv kom i Västeuropa att präglas av den sociala ansvarsideologin i form av public service, medan den frihetliga medieideologin har legat till grund för
pressen (ibid). Det är dock intressant att med Habermas idéer i minnet diskutera dessa medieideologier som faktiskt i väldigt stor utsträckning format det mediesystem, dvs. den konstellation
av medier, som funnits i vårt samhälle. Det är tydligt att han i sitt utformande av idealmodellen
för den offentliga sfären byggde sitt resonemang på liknande tankegångar kring hur medierna
bör fungera. Dock bör man ha i åtanke den kritik mot medieutvecklingen som Habermas förde
fram, där han menade att den faktiska medieutvecklingen på intet sätt praktiskt möjliggjort den
idé om en offentlig sfär som han åsyftar. Utifrån hans resonemang ter sig detta glapp mellan teori
och praktik som förödande.
 I det blandsystem där både den frihetliga och den sociala ansvarsideologin har legat som grund
har det givetvis funnits olika synsätt på hur dessa ska realiseras. Detta har sin naturliga bakgrund
i att medierna måste sättas in i sitt samhälleliga sammanhang – de är på olika sätt tätt sammanflätade med en rad institutioner inom såväl politik, ekonomi, teknologi som kultur. Man kan
därför inte se medier som en enskild samhällsinstitution i sig utan också som en förmedlare eller
bärare av andra institutioner. Dessutom kan inte heller mediernas funktioner ses som konstanta
utan förändras ständigt i takt med det samhälle med vilket de samverkar.

Massmedier mellan politik och ekonomi
Samhällsutvecklingen under de senaste trettio åren har på flera sätt inbegripit medierna och
många medieforskare hävdar att tidigare teorier kring förhållandet mellan medier och samhälle är
svåra att applicera på den verklighet som i så stor utsträckning präglats av den kommunikationsteknologiska utvecklingen. Förändringarna handlar dels om utvecklingen av digitala medier och
vilken betydelse de har, dels de förändringar som sker inom de traditionella medierna. Den så
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kallade gamla ordningen i Västeuropa präglades av mediesystem av nationell karaktär, designade
att serva publik och institutioner inom landet (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008). Radio
och tv var ofta samhällsägda och sändningarna underordnade public service-mål. Detta innebar
att sändningarna var politiska i den meningen att de var ålagda neutralitet, balanserad representation och tillgång för olika partipolitiska åsikter. Etermedierna var i princip icke-kommersiella
även om det fanns undantag (då ofta hårt reglerade). Det huvudsakliga målet var inte kommersiellt utan kulturellt eller politiskt (ibid.).
Hadenius, Weibull & Wadbring (2008) lyfter fram ett antal viktiga drag i den förändring som
lett fram till dagens diversifierade etermediesystem:
• Grunderna för de nationella bolagens dominerande ställning ifrågasattes både utifrån
yttrandefrihets- och näringsfrihetsargument.
• Det skedde en successiv avreglering (och kommersialisering) av radio- och tv-området. Denna
avreglering var vanligen ett uttryck för ett intresse att skapa en ökad marknadsanpassning av
radio och tv.
• I många länder skedde förändringarna av de nationella mediesystemen med ett tryck ”utifrån”. Internationaliseringen av radio och tv medförde att man upplevde en ökad konkurrens
från satellitsändningar via kabel, men också att man kände en oro för att den svaga ekonomin
skulle få till följd att andelen importerade, utländska program skulle bli för stor. I flera fall ledde
detta till reglering av programinköp för att gynna programproducenter inom landet.
• Det traditionella sambandet mellan produktion och sändning luckrades upp. För de nya
bolag (både offentliga och privata) som tillkom under 1980-talet låg tonvikten på sändningsansvar och aktualitetsproduktion, medan annan produktion huvudsakligen köptes från utomstående programbolag.
• Avregleringen i kombination med privatisering och en uppdelning mellan sändningar och
programproduktion skapade förutsättningar för en ny typ av mediekoncerner (exempelvis kunde
företag inom andra branscher ge sig in i tv-industrin).
• Förändringen skapade nya valmöjligheter för publiken och de traditionella public serviceföretagen tappade publik.
• Förändringen ledde i samtliga länder till diskussioner om programkvalitet och programinnehåll. I många fall hävdades att den ökande konkurrensen och kommersialiseringen ledde till
en förflackning och försämring av utbudet.
Förändringen i Sverige var på flera sätt mer omvälvande än i många andra länder. En förklaring är att det svenska medielandskapet under flera decennier karaktäriserades av stor stabilitet
(Gustafsson & Weibull 1999). Här uppstod och utvecklades varje medium inom sin egen nisch
och medierna reglerades och finansierades på olika sätt. De svenska etermedierna var nationellt
distribuerade med ensamrätt på licensfinansiering. Utbudet reglerades av staten och finansierades
av mottagaravgifter. Dagspressen var främst lokal och regional samt finansierades via annonser och prenumerationer, med undantag av kvällspressen med sin nationella spridning och lösnummerfinansiering. Hadenius, Weibull & Wadbring (2008) beskriver hur det så kallade ”nya
mediesystemet” efter 1990 innebar att en rad nya aktörer gjorde sitt inträde på marknaden. Med
satellitkanalerna tillkom en ny typ av ägare och under 1990-talet förstärktes bilden av mediesektorn som en ekonomisk bransch snarare än en samhällsinstitution.
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Massmedier som aktör och arena
När det gäller politikens medialisering är det viktigt att betona den dubbla roll som medierna
har haft och ännu har. Dels måste man se medierna som en arena där olika samhälleliga aktörer
möts, dels som en egen aktör med egna regler, beteenden och effekter (Petersson & Carlberg,
1990, Strömbäck 2009). Dessa effekter har varit det forskningsområde som medieforskningen
länge fokuserade vilket naturligtvis har sin grund i de intressenter som varit villiga att finansiera
den här typen av forskning. Man började här sina studier i slutet på 1930-talet med stora kvantitativa undersökningar som fokuserade publiker och särskilt effekter på publiker. I likhet med
en stor del av den övriga effektforskningen inom masskommunikationsområdet under den här
perioden bedrevs den i USA.
 Strömbäck (2009) beskriver utvecklingen på detta forskningsområde utifrån den makt som
medierna tillskrivs i opinionsbildningsprocessen. Perspektiven har varit vitt skilda och kan också sägas ha varit tätt förbundna med de ideologiska vindar som blåst under olika tidsperioder.
Under 1970-talet blev den europeiska forskningen mer tydlig och präglades ofta av en mer
kritisk, humanistisk syn där kvalitativa fallstudier betonades. Här talade man även om begrepp
som ”social konstruktion” och ”nyhetsproduktion”. Denna tradition präglas av ett konstruktionistiskt synsätt, som utgår ifrån att massmedier konstruerar en verklighet. Med detta följer ingen
självklar syn på journalistiskt arbete som en medveten strategi för att förvränga och förleda, utan
en naturlig följd av att journalister är människor av kött och blod, med egna erfarenheter, åsikter
och förhållningssätt (Schudson 1996). Härutöver måste också mediernas produktionsvillkor ses
som avgörande. Hvitfelt (1989) menar att det i realiteten finns en rad olika villkor och begränsningar som kan förklara mediernas omformning av verkligheten. Han satte journalistens arbete i
relation till hela samhällssystemets organisation och poängterade också att nyhetsförmedling till
stor del handlar om att hushålla med begränsade resurser, vilket hela tiden innebär kompromisser
mellan journalistiska och kommersiella mål (se även Nygren & Carlsson 2008).
Medialisering
 Möjligheten finns att genom medieval, informationsurval och journalistisk form i väldigt stor
utsträckning styra ett budskaps betydelse. I den ökande konkurrensen om uppmärksamhet blir
det viktigt att presentera ett utbud som attraherar en stor publik, vilket inbringar intäkter både
från konsumenter och annonsörer. Det handlar med andra ord om att få större publik genom
att göra innehållet mer lockande. Men vad händer i så fall med de händelser som presenteras?
Är det kanske så att vissa händelser är mer troliga att locka publik än andra och därför har större
möjlighet att uppmärksammas av medierna? Kan det också vara så att vissa händelser presenteras
utifrån ett spektakulärt perspektiv för att bli mer säljande? Vad kan detta i så fall få för betydelse
vad gäller medborgarnas syn på politik och samhälle? När det gäller opinionsbildning finns det
en rad aspekter att ta hänsyn till. Makten att bestämma vad som skall betraktas som ett problem och hur ett problem skall uppfattas och definieras är en nyckelfaktor i opinionsbildningen.
Termen ”problemformuleringsprivilegiet” har i svensk debatt införts av författaren Lars Gustafsson (1989). I den samhällsvetenskapliga litteraturen har man sökt fånga motsvarande fenomen
under begrepp som ”maktens andra ansikte”, ”icke-beslut”, ”agenda-building” och ”dagordningsmakt”. Den gemensamma nämnaren för dessa begrepp är strävan att upptäcka de processer
som leder fram till att vissa problem förs fram i offentlighetens ljus medan andra förblir i ”tystnadens skugga” (Petersson & Carlberg 1990; Strömbäck 2009).
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I Asps Mäktiga massmedier (1986) presenterades begreppet politikens medialisering. Med detta
menar Asp den påverkanskraft som medierna utövar genom sin blotta existens. Bara det faktum att makthavare måste ta med mediernas sätt att reagera i sina beräkningar påverkar många
gånger deras handlingar. Det är alltså frågan om ett slags osynlig maktutövning som skiljer sig
från mediernas direkta, synliga makt (som i stället handlar om hur mediernas utbud påverkar sin
publik). Med begreppet medialisering avses alltså den osynliga maktutövning som verkar indirekt
genom att politiker och andra makthavare anpassar sig till medierna – ett politiskt system som i
hög grad påverkas av och anpassar sig till de villkor som medierna ställer. Utgångspunkten är att
det moderna mediesamhället karaktäriseras av ett överskott på information och ett underskott
på uppmärksamhet. Det leder till att både medier och politiker med olika medel och metoder
försöker fånga människors uppmärksamhet.
För att påverka opinionen och nå människor måste man förstå det sätt på vilket medierna
fungerar. Man måste ha tillgång till mediernas språk och förstå den så kallade medielogiken (Altheide & Snow 1991). Inte sällan handlar detta om att som politiker använda sig av snabba utspel,
konkreta uttalanden och ett intressant och livfullt språk. Det räcker med andra ord inte att vara
kunnig och kompetent för att vara en framgångsrik politiker – man måste också vara mediekunnig (Strömbäck 2009).
Medielogik
 Begreppet medielogik introducerades första gången 1979 av sociologerna Altheide och Snow
i Media Logic:
In general terms, media logic consists of a form of communication; the process
through which media present and transmit information. Elements of this form
include the various media and the formats used by these media. Format consists,
in part, of how material is organized, the style in which it is presented, the focus
or emphasis on particular characteristics of behaviour, and the grammar of media
communication. Format becomes a framework or a perspective that is used to
present as well as interpret phenomena. (Altheide & Snow 1979:10)
Altheide och Snow har sina rötter främst i etnometodologin, vilken i sin tur bygger på fenomenologin och den symboliska interaktionismen (Angelöw & Jonsson 2000). Medielogiken består
av åtminstone fyra olika huvudinslag eller komponenter: a) Mediedramaturgi – en samling
beslutsregler och överväganden som existerar för att fånga och behålla publikens uppmärksamhet, b) Medieformat – hur väl händelsen passar mediets arbetsformer, c) Mediernas arbetsrutiner
– nyhetsproduktion är i hög grad en rutiniserad verksamhet, d) Mediernas arbetsmetoder – själva
arbetslogiken.
 Medielogik inbegriper med andra ord en rad olika delar som ofta handlar om det dagliga
journalistiska arbetet. Denna tradition fokuserar på själva nyhetsorganisationen i sig och menar
att journalistik handlar om interaktion mellan reportrar och byråkrater. Nyhetsorganisationen i
form av ett vinstdrivande företag styr, med journalisternas uppfattning om vad som är ett bra
jobb som motvikt, urvalet av nyheter (Strömbäck 2009).
 De kanske mest uppmärksammade studierna kring mediernas sociala konstruktion av verkligheten finner vi i Gaye Tuchmans numera klassiska Making News (1978). Mediemetaforen
som Tuchman använder är ”ram” (frame) och bilden av verkligheten är beroende av hur denna
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ram ser ut. Nyhetsformatet är i sig en ram – en ram som också innebär att vissa händelser är
”bättre” nyheter än andra, beroende på den journalistiska arbetsprocessen. Det finns inga färdiga
fakta där ute, klara för journalisterna att hämta. Enligt Tuchman är ”fakta”:
pertinent information gathered by professionally validated methods specifying
the relationship between what is known and how it is known. . . In news, verification of facts is both a political and a professional accomplishment. (Tuchman
1978:82 f.)
Dessa faktorer bör också sättas i relation till det allt snabbare produktionstempot. Det handlar
om att vara först med att rapportera kring en händelse, att ge den första versionen som andra
medier sedan måste förhålla sig till. Detta innebär i sin tur också ett ökat krav från medborgarna
att hela tiden ha tillgång till aktuell information. Medierna möter detta med fler nyhetssändningar per dag i kombination med ett allt större digitalt utbud. Denna tidspress ger i sin tur upphov
till ytterligare rutinisering för att hinna med. Alternativa framställningar tar tid och blir därför
ofta bortprioriterade (Nygren & Carlsson 2008).
 I stället för att se nyheter som socialt konstruerade kan man se dem som del i en kultur med
ett givet symboliskt system. Här har medieforskare intresserat sig för hur olika ämnen presenteras
och försöker finna kulturella förklaringar. Man har också studerat journalisternas syn på och kunskap om sin publik (t.ex. Gans 1979). Ett stort intresseområde har också varit att försöka utröna
vad journalisters känsla för vad som är en nyhet bygger på (t.ex. Hall 1973).
 Enligt Hvitfeldt (1989) betingar de massmediala formerna vissa utföranden. För att ett budskap ska passa in i dessa utföranden krävs det att det följer vissa mönster: a) Förenkling – materialet måste bearbetas för att passa tv-mediets krav på utrymme, b) Stereotyper – förenklingen leder
till att undantag ignoreras och att stereotyper får representera verkligheten, c) Begriplighet – man
riktar sig till en bred publik och materialet måste anpassas för att bli begripligt för så många
människor som möjligt, d) Höjdpunkter – genom att skapa höjdpunkter i förmedlingen ökar
man intresset och gör det hela mer lättillgängligt, e) Personifiering – genom att personifiera det
man förmedlar skapar man identifikationsmöjligheter, vilket ofta gör att publiken uppfattar det
som mer angeläget, f) Dramaturgin – uppbyggnaden av programmet (hur scener och sekvenser
ordnas) får betydelse för uppfattningen, g) Vinkling – har man valt att skildra nyheten ur någons
synvinkel? Framställs någon av parterna mer fördelaktigt än de andra?
 Många forskare menar att gränserna mellan journalistik och underhållning med en sådan
utveckling har blivit allt mer otydliga. Kritiken kopplas inte sällan till teknisk utveckling som
möjliggör en ökad individualisering av mediekonsumtionen. Den skärpta konkurrensen (från
såväl traditionella som digitala medier) leder till krav på braskande rubriker och snabba resultat
men också på en presentation som fångar tittare, lyssnare och läsare. De enkla underhållningsprogrammen får en allt större plats i tv och kvällstidningsjournalistiken dominerar i allt fler
tidningar. Kraven på omedelbar information minskar också möjligheterna till genomarbetad
journalistik (Nygren & Carlsson 2008).
Gatekeepingteorin
För att ge ytterligare perspektiv åt politikens medialisering är det av vikt att problematisera själva
urvalet av nyheter. Vilka faktorer kan då spela roll för att en händelse skall anses vara en nyhet? I
kampen om väljarnas uppmärksamhet och stöd krävs goda kunskaper om urvalsproblematikens
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komplexitet. Gatekeepingbegreppet har flitigt använts för studier av masskommunikationsprocessen i syfte att förklara ”any action within a media organization which involved choosing
or rejecting some potential item form publication” (McQuail & Windahl 1993:166). Redan
1922 hade Walter Lippman konstaterat att nyhetsproduktionen är en rutiniserad verksamhet:
”(W)ithout standardization, without stereotypes, without routine judgements, without a fairly
ruthless disregard of subtlety, the editor would soon die of excitement” (Lippman 1922:123).
De första gatekeepingstudierna som genomfördes (se bl.a. White 1950) fokuserade de aktiviteter på redaktionen som syftade till att välja bland de inkommande telegrammen och bilderna
från nyhetsbyråerna. Dessa urval resulterade sedan i den färdiga tidningens nyhetsinnehåll. De
tidiga resultaten betonade inflytandet av subjektiva och godtyckliga val, men de mönster som
framträdde skulle senare visa sig för konsekventa för att kunna förklaras enbart utifrån dessa.
Det blev då tydligt att nyhetsinnehållet tenderade att följa ett mönster och att olika medieorganisationer arbetade utifrån samma metoder för urval när de mötte liknande händelser under
liknande förutsättningar (McQuail 2010). Sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras,
publiceras, placeras på första sidan och där bli huvudartikel ökar ju mer den behandlar: 1) politik, ekonomi samt brott och olyckor och 2) om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till
3) händelser och förhållanden som 4) är sensationella och överraskande, 5) handlar om enskilda
elitpersoner och 6) beskrivs tillräckligt enkelt men är viktiga och relevanta, 7) utspelas under kort
tid men som en del av ett tema 8) samt har negativa inslag 9) och har elitpersoner som källor
(Hadenius, Weibull & Wadbring 2008).
 Gatekeepingteorin har ofta kritiserats, dels utifrån det tidiga antagandet om att urvalet ofta
var personrelaterat, dels utifrån synen på det inkomna materialet som oproblematiskt och ”rent”.
Senare forskare har i stället betonat strukturella faktorer som på olika sätt kan fungera som gatekeepers på olika nivåer. Härigenom blir definitionen betydligt mer komplicerad, men kanske
samtidigt också mera nära en slags verklighet. Urvalet av vad som kommer att resultera i en
nyhet kan inte enbart förklaras utifrån enskilda personer (ens om de är nyckelpersoner med
ansvar för urvalet) utan måste sättas in i ett större perspektiv och även inkludera faktorer på samhällsnivå. Dessutom måste man också ytterligare problematisera den ”verklighet” som medierna
säger sig vara ute efter att skildra: enskilda händelser måste sättas in i ett större sammanhang, till
synes oproblematiska orsakssamband och förklaringsmodeller måste ifrågasättas och analyseras,
intressen av att strategiskt föra fram vissa händelser och dölja andra måste lyftas fram i ljuset.
Agenda-settingteorin
 Mediernas agenda-settingfunktion lyftes fram av Maxwell McCombs och Donald Shaw i en
artikel från 1972. Huvudtanken i denna teori är att medierna har makt att påverka vad människor anser är viktiga frågor. Detta innebär inte att medierna kan kontrollera vad vi har för
åsikter i olika frågor utan snarare vilka frågor vi har åsikter om. Medierna sätter enligt den här
teorin dagordningen för vilka frågor som anses viktiga att fokusera och diskutera. De frågor
som medierna lyfter fram blir viktiga för oss. Antagandet om mediernas makt i denna teori kan
sålunda beskrivas: ”Om mediernas dagordningsfunktion handlar om att medierna organiserar
våra upplevelser av verkligheten, handlar mediernas dagordningsmakt om deras inflytande över
vilka frågor människor tycker är viktiga” (Strömbäck 2009: 103). Den ovan beskrivna kritiken
mot gatekeepingteorins oproblematiska syn på ”verkligheten” gör sig här återigen påmind. För
det första sker ingen kommunikation i ett vakuum, utan alltid i ett sammanhang.
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För det andra är mediedagordningen varken enhetlig eller opåverkad av krafter utanför medierna. Dit hör bland annat verkligheten, eller förändringar i verkligheten. Dessutom har olika
medier olika genomslagskraft. För det tredje är mottagarna, medborgarna, varken enhetliga
eller opåverkade av andra faktorer än medieexponeringen. För det fjärde finns det skäl att, i
ett politiskt-kommunikativt perspektiv, väga in andra dagordningar än mediernas. Och, för det
femte, formandet av dagordningar sker i en ständigt pågående process, där de olika aktörerna
tävlar mot varandra och där styrkeförhållandena både varierar över tid och beroende av vad saken
gäller. För att förstå hur dagordningar formas, och därmed även mer om mediernas makt i den
politiska kommunikationen, behöver bilden fördjupas och breddas (Strömbäck 2009). James
Dearing och Everett Rogers (1996) har problematiserat mediernas dagordningsfunktion genom
att i stället identifiera tre skilda dagordningar (som dock påverkar varandra): medborgarnas,
mediernas och politikens dagordning:
Personliga erfarenheter och interpersonell kommunikation bland samhällets eliter
och människor i allmänhet

Gatekeepers, inflytelserika
medier och spektakulära
händelser i verkligheten

Mediernas
dagordning

Medborgarnas
dagordning

Politisk
dagordning

Indikatorer från verkligheten på hur viktig en fråga eller händelse är
Figur 1. Tre huvudsakliga komponenter i dagordningsprocessen: medieagendan, publikagendan och den
politiska agendan (Strömbäck 2000:154).

Enligt figuren antas mediernas dagordning påverka både medborgarnas och den politiska dagordningen, medan medborgarnas dagordning antas påverka enbart den politiska. Både medborgarnas och mediernas dagordning påverkar den politiska dagordningen. Enligt denna modell
påverkas inte medborgarnas dagordning av den politiska, annat än indirekt via medierna: ”Detta
avspeglar faktumet att de flesta människor möter politiken i medierad form” (ibid.:154). Modellen visar dock inte på ett tydligt sätt relationen mellan politikens och mediernas dagordning. Den
direkta påverkan från politiken (t.ex. genom budgetproposition) och enskilda politiker (t.ex.
genom diverse utspel) på mediernas dagordning liksom mediernas direkta inflytande över den
politiska (t.ex. genom att lyfta fram enskilda händelser som leder till lagöversyn eller politisk
debatt) blir i ovanstående modell tämligen otydlig.

Den medierade offentligheten – kritiska perspektiv
Få människor skulle hävda att medier endast rapporterar händelser som inträffar i samhället.
I stället talar man ofta om mediernas aktiva roll i nyhetsproduktionen där diverse komplexa
urvalsprocesser för till torgs vissa typer av frågor som därmed även upplevs som viktiga att dis-
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kutera. Som vi sett i det tidigare resonemanget handlar det dock inte bara om vilka frågor som
medierna lyfter fram utan också i väldigt stor utsträckning på vilket sätt man gör det. Vår bild
av politik och politisk verksamhet blir starkt färgad av denna medieversion där grunden för de
val som görs (både urvals- och produktionsval) inte sällan bygger på ekonomiska överväganden.
Dock är det viktigt att betona att journalistik inte kan anses vara en verksamhet som medvetet
bygger på en vilja till manipulation och förvanskning (även om detta antagande som vi kommer
att se också förekommer). Den fragmentariska och mycket kortfattade beskrivning av de senaste
trettio årens medieutveckling, som tidigare presenterats i detta kapitel, ter sig tämligen okontroversiell. Däremot finner vi inom såväl forskning som samhällsdebatt vitt skilda förhållningssätt
till denna utveckling.
Televisionen – underhållningens medium
 Televisionen är en av de dominerande institutionerna i det moderna samhällets offentliga sfär.
Här finns dels den traditionella nyhetsrapporteringen, dels det offentliga samtalet i form av studiodebatter och aktualitetsprogram. Televisionen som medium möts inte sällan av en massiv kritik.
Man har hävdat att tv är underhållningens medium och även menat att tv tenderar att presentera
allt i underhållningens form oberoende av innehållets karaktär (se exempelvis Habermas 1984,
Postman 1986, Bourdieu 1998). Det sågs inte sällan också som en medveten strategi för att passivisera publiken och därmed minska möjligheter till samhällsengagemang och ifrågasättande (se
Herman & Chomsky 1988).
 Den amerikanske mediekritikern Neil Postman menade att den politiska kommunikationen
i allt större utsträckning kom att präglas av tv-reklamens konventioner (Postman 1986). Politikernas budskap presenterades i en form som karaktäriserades av korthet, ögonblicklighet och som
vände sig till tittarens psykologiska behov. Reklaminslaget ratade den reflekterande framställningen
eftersom den krävde tid och inbjöd till argumentation.
 Tv-reklamens formspråk blev givetvis som allra tydligast i de amerikanska valrörelserna där
Postman beskriver den tydliga personfokuseringen. Sverige tog första steget mot mer personfokuserade valkampanjer i och med införandet av personval i riksdagsvalet 1998 och politikernas
allt större betydelse som kändisar framför partiföreträdare har flitigt diskuterats (se t.ex. Ekström
& Kroon 2007). De politiska partierna har under ett antal år använt sig av reklamkonsulter för
att lägga upp sina mediestrategier (se t.ex. Bengtsson & Nilsson 1994). Även den franske sociologen Pierre Bourdieu har tagit upp tv:s roll i den politiska kommunikationen:
En del av televisionens symboliska funktion, inte minst på informationsplanet,
består på samma sätt i att fästa uppmärksamheten på saker som till sin natur
intresserar alla, om vilka man kan säga att de är omnibus, för alla. Omnibushändelser är sådana som inte chockerar någon, som inte är kontroversiella, inte
verkar splittrande utan skapar samförstånd, intresserar alla men samtidigt inte
berör någon. (Bourdieu 1998:31)
Bourdieu menade att tv genom att betona trivialiteter och ett ”lättsmält” utbud ”tränger undan de
relevanta upplysningar medborgarna behöver för att kunna utöva sina demokratiska rättigheter”
(ibid.:31). Både Postman och Bourdieu ansåg att tv-mediet i sig leder till en trivialisering. Televisionen syftar till att ge publiken oupphörlig omväxling där en komplex kommunikation måste
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undvikas för att inte tråka ut tittarna. Postman hävdade till och med att tv helt enkelt inte lämpar
sig för en ”god” förklarande framställning. Problemet är inte att tv tillhandahåller underhållning,
utan att allt som presenteras i tv presenteras i underhållningens form.
Urval
 Andra mediekritiker har i stället lyft fram själva urvalet av information, relaterat till begrepp
som propaganda och retorik. I boken Manufacturing consent (Herman & Chomsky 1988)
presenterades en ”propagandamodell” för att förklara varför nyhetsbevakning och samhällsdebatt
ser ut som den gör i en kapitalistisk demokrati. I ett samhälle där all makt är samlad hos en statsbyråkrati som utövar fullständig kontroll över massmedierna är det uppenbart att medierna
tjänar en maktelits intressen enligt Herman och Chomsky. Propagandamodellen ställer upp fem
”filter”, som nyheter och åsikter måste passera igenom: 1) Ägandekoncentrationen och vinstmotiv, kort sagt att de dominerande medieföretagen är privata storföretag vilkas uppgift är att
tjäna pengar. 2) Annonsberoende: medieföretagens viktigaste kunder är inte nyhetskonsumenterna utan annonsörerna, som också är privata företag. 3) Källor: ett symbiotiskt förhållande
med mäktiga källor uppstår på grund av mediernas behov av ett ständigt, regelbundet flöde av
nyhetsmaterial. 4) Negativa påtryckningar mot medier som inte anpassar sig, eller inte anpassar
sig tillräckligt, efter rådande normer, och förmågan att producera negativ respons är naturligtvis
beroende av ekonomiska resurser. 5) Antikommunismen som ideologisk princip; kommunismen har under efterkrigstiden varit ett så luddigt och töjbart begrepp att det kunnat användas
om nästan allt som hotat västvärldens ekonomiska intressen. Herman och Chomsky menade att
massmedia inte alls har till uppgift att stärka demokratin, utan tvärtom att hindra människor
från att utöva sina demokratiska rättigheter (Herman & Chomsky 1988).

Den offentliga sfären – alternativa synsätt
Flera forskare har på olika sätt problematiserat den skarpa mediekritik som exemplifieras ovan.
Ofta ställer man sig bakom Jürgen Habermas idéer och även till viss del hans kritik (flera forskare
ifrågasätter dock hans idealisering av det samtal där stora delar av befolkningen – framför allt
kvinnor – faktiskt inte var delaktiga (se t.ex. Thompson 1995, Dahlgren 1995), men man väljer
även att ta steget längre och lyfta fram nya, alternativa förhållningssätt till medieutvecklingen.
Många av mediekritikerna har tenderat att ha en onyanserat pessimistisk inställning till medier
i allmänhet och tv i synnerhet. Som vi såg i det föregående hävdar en del att själva mediet i sig
omöjliggör en god framställning och därmed kan situationen anses tämligen hopplös. Dock
finns det ett antal forskare som hävdar en mer komplex bild av framför allt televisionen. Här
finner vi bland annat en rad svenska medieforskare:
TV är ett massmedium och har som sådant både möjligheter och begränsningar.
Om vi värderar TV-tittandet med utgångspunkt i Habermas modell kan vi emellertid knappast komma till någon annan slutsats än att TV-tittandet är ett hot och
inte en resurs. Men eftersom nu TV-tittande utgör en dominerande publikroll
i det massmediesamhälle som skapats under senare hälften av 1900-talet framstår det som mer fruktbart att ta TV-tittandet på allvar och inte döma ut det på
förhand. (Ekström 1999:163)
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Ekström menade (tillsammans med bl.a. Thompson 1995, Dahlgren 1995, Livingstone &
Lunt 1994) att Habermas idealmodell för ett offentligt samtal endast bygger på direkta mellanmänskliga dialoger. Genom att ifrågasätta detta och föra in tv som exempel menade man i stället
att dessa offentliga diskussioner likaväl kan utvecklas ”i de former av medierad kvasiinteraktion
som televisionen och andra massmedier skapar” (Ekström 1999:164). Dessutom menade bland
annat Dahlgren (1995) att man inte tillräckligt uppmärksammat de samtal som medieutbudet ger
upphov till. Ekström menade att tv skapat andra former för offentlighet och deltagande som
inte i tillräckligt stor utsträckning uppmärksammats. Medborgarna har helt annan tillgång till
information jämfört med tidigare och det har också blivit betydligt svårare att på olika sätt undanhålla information, kanske framför allt inom politiken. Dock bör man här återigen betona att det
faktiskt handlar om en medierad version av ofta välplanerade, mediestrategiska händelser. Även
Ekström och Eriksson (1999) diskuterade den reklamanpassade politiken. Genom reklamens diskurs
menade de att det politiska samtalet ges vissa innebörder, samtidigt som andra tänkbara innebörder marginaliseras. Detta innebär bland annat att det politiska samtalet blir ett medel för att
uppnå målet att maximera antalet väljare, snarare än en demokratisk dialog med ett värde i sig.
 En annan aspekt som bland annat lyfts fram i Ekström & Kroon (2007) är mediernas förmåga att normalisera budskap som annars skulle kunna uppfattas som kontroversiella. Mediernas fokusering på det avvikande tenderar alltså att i ett längre perspektiv leda till att det avvikande
anses vara det normala och vice versa.1 Inte sällan har detta lyfts fram i diskussioner kring mediernas skildringar av våld och kriminalitet. Många människor är rädda för att gå ut på kvällarna,
möjligtvis beroende på att de dagligen blir matade med bilden av ett samhälle där oprovocerat
våld hör till vardagen.
 Det som framför allt problematiserats vad gäller Habermas mediekritik är dock hans syn
på den direkta dialogen. Man kan i stället se de medierade debatterna som en möjlig form av
offen-tligt samtal. Livingstone och Lunt (1994) har betonat att det i så kallade talk shows och
debattprogram finns en möjlighet att minska klyftan mellan politiker och medborgare. Här kan
man ställa politikerna till svars direkt, utan att behöva företrädas av journalister. ”Den vanliga
människan” har möjlighet att utifrån sina egna erfarenheter diskutera och debattera med diverse
”experter” eller företrädare för olika politiska partier. Personerna i debatten får då även rollen
som företrädare för publiken vilket ger en viss känsla av delaktighet. Dock handlar det inte om
en verklig möjlighet till medverkan. Många aktualitetsprogram som produceras för tv säger sig
ha ambitionen att skapa engagemang och debatt. Det har inte varit möjligt att finna någon
tydlig linje vad gäller frågan om engagerade tv-publiker. I stället skiljer detta sig åt beroende på
vilket program det är, vilka det är som tittar, i vilket sammanhang osv. Dock menade exempelvis
Ekström (1999) att man i vissa fall har sett tecken på ett mycket distansierat och närmast likgiltigt förhållningssätt till innehållet i programmet:
Kanske är det så att TV-redaktionerna, genom sina dramatiseringar, avslöjanden
och bilder av tragiska händelser, paradoxalt nog bidrar till att skapa publiker som
blir allt svårare att beröra och uppröra? Kanske bidrar televisionen till att skapa
en särskild typ av inflation, där budskapen får allt mindre av meningsfullt innehåll och där det krävs mer och mer för att budskapen verkligen skall nå fram?.
(Ekström 1999:171)
1 Jfr Bourdieu tidigare, som i stället hävdar det motsatta, dvs. endast fokus på det triviala, det okontroversiella, det som
inte upprör.

99

Inom medieforskningen kan urskiljas två olika perspektiv som ofta ställts mot varandra. Enligt
Ekström & Kroon ses publiken i det ena som passiva mottagare av ett budskap genomsyrat med
dominerande ideologier. Publikens smaker, livsstilar och identiteter skapas av den makt som kulturindustrin och medierna utövar och de bilder av verkligheten som förmedlas övertas okritiskt
av publikerna (Ekström & Kroon 2007). Enligt det andra perspektivet ses i stället publiken som
fria i den meningen att de har en frihet att tolka budskap i medierna på olika sätt, utifrån egna
erfarenheter och referensramar. Detta perspektiv bygger i stället på en syn på publiken som aktiv.
Troligtvis kan man tänka sig att båda dessa ytterligheter skulle vara i behov av att nyanseras. Som
publiker varken tolkar vi medieinnehåll fritt hur vi vill, eller är helt styrda av programmens budskap: ”TV-tittare är inte antingen kritiska och aktivt tolkande eller okritiska och manipulerade
– utan snarare både och” (Ekström 1999:175). Fiske (1992) menade att publiker kan pendla
mellan olika förhållningssätt till medieinnehållet. Från att vara kritiska och betrakta det som
konstruerat och producerat till att i nästa stund se det som verklighet. Fiske resonerade kring
detta fenomen i termer av ”the pleasure of disbelief” (att roas av att ironisera, se igenom och rikta
sin misstro mot makthavare och etablerade sanningar) och ”the believing subject” (att i huvudsak
acceptera programmets dominerande budskap som om det vore självklara sanningar).

Sammanfattning
I den avslutande diskussionen återkommer vi till de frågeställningar som presenterades i kapitlets
inledande stycken:
• Hur har man i dessa bidrag sett på de traditionella mediernas betydelse för den offentliga
debatten? På vilket sätt menar man att medier kan sägas ha en avgörande betydelse för vårt sätt
att se på politiker och politisk verksamhet?
• Hur och i vilken utsträckning anser man att medieutvecklingen inom press, radio och tv har
förändrat förutsättningarna för ett politiskt samtal?
I den forskning som här berörts och som på olika sätt behandlar politikens medialisering kan
man urskilja ett antal olika perspektiv. Utgångspunkterna för resonemangen är ofta implicit normativa och baseras inte sällan på den idealmodell för ett offentligt samtal som Jürgen Habermas lanserat (även om man i varierande utsträckning sympatiserar med Habermas historieskrivning och mediekritik). Man tillskriver medierna en relativt stor betydelse när det gäller att skapa
möjligheter till ett offentligt samtal. Detta hänger samman med en syn på medierna som tämligen
avgörande när det gäller publikens/medborgarnas bild av politiker och politisk verksamhet och
även bilden av vårt samhälle i stort (framför allt för de områden där vi inte själva i någon större
utsträckning kan basera våra uppfattningar på egna erfarenheter). Det har också funnits en tämligen homogen syn på hur medieutvecklingen förändrat förutsättningarna för ett politiskt samtal.
Strukturella faktorer har på olika sätt bidragit till att förändra de villkor som journalister arbetar
under. Detta påverkar förmodligen utbudet och i förlängningen också de aktörer som i varierande
utsträckning har varit intresserade av att delta i det politiska samtalet via press, radio och tv.
 Den kritik som riktats mot medieutvecklingen tenderar också att vara tämligen genomgående
i litteraturen. Begreppen medialisering, medielogik, gatekeeping och agenda setting återkommer
i resonemangen även om man efter hand vidareutvecklat och breddat definitionen av framför allt
de två senare begreppen. Det finns med andra ord flera gemensamma drag i den (begränsade)
litteratur som presenterats. Dock kan man skönja åtminstone två olika förhållningssätt till den
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utveckling som skett. Å ena sidan har vi företrädare för en mediekritik som i stor utsträckning
visar upp en tämligen pessimistisk syn på mediernas möjligheter att främja ett politiskt samtal.
Underhållning, eller kanske framför allt det dominerande underhållningsformatet, tenderar
enligt detta perspektiv att passivisera publiken med syfte att minska engagemang och ta kontrollen över oppositionella krafter. Andra företrädare hävdar i stället mediet i sig (framför allt tv)
som ett hinder för mer seriösa framställningsformer. Å andra sidan finner vi företrädare för ett
perspektiv som i mångt och mycket instämmer i den kritik som riktats mot medieutvecklingen.
Här framträder dock en lite annorlunda syn på publikens möjligheter till alternativa tolkningar
och egen aktivitet. Resultaten kan knappast anses entydiga utan man hävdar i stället kontextens
betydelse för hur olika människor förhåller sig till budskapet. Man kan som läsare/lyssnare/tittare
i ena stunden raljera över den medieversion av en händelse som ges, för att vid ett annat tillfälle
förfasas över det som i den stund ses som direkta verklighetsskildringar. I förlängningen är det
intressant att spekulera över hur de bilder av samhället som vi möter formar vårt tänkande och
handlande som medborgare. I den inte sällan så dikotomiserade medieversionen av samhälleliga
företeelser vi möter är det svårt att bilda sig en mer nyanserad bild av komplexa frågor. Inom
detta perspektiv finner vi även förespråkare för forskning kring de samtal som mediernas utbud
ger upphov till. Här erbjuder också digitala medier forum och utrymme för den som vill och
har möjlighet och resurser att delta i dialoger eller publicera sina åsikter och perspektiv (se t.ex.
Lindgren 2012).
För den enskilde medborgarens var det länge de högst traditionella kanalerna som erbjöds för
politisk kommunikation, t.ex. partiengagemang, demonstrationer eller mer individuella alternativ som exempelvis insändare i lokaltidningen. De digitala mediernas explosionsartade utveckling
erbjuder såväl publiceringsverktyg som alternativa arenor vilka tidigare inte ens varit möjliga att
föreställa sig. Samtidigt hamnar många individer och grupper som av olika anledningar inte kan/
har möjlighet/vill ta del av det digitala medieutbudet utanför delar av samhällsdialogen och i takt
med att allt fler samhälleliga institutioner också bedriver information och kommunikation via
Internet är digitala klyftor ett reellt samhällsproblem (se ex Fuchs 2014).
Vi kan idag ännu inte fullt ut se konsekvenserna av dessa former för kommunikation. Dock
finns det paralleller mellan idealbilden av vad kommunikationsteknologin skulle kunna innebära
och Habermas idealmodell för det offentliga samtalet. En levande samhällsdialog både genom
medier och om mediernas roll i den politiska kommunikationen är en vision inför framtiden.
Möjligheterna och problemen med att realisera denna vision kommer med all säkerhet också
framöver att utgöra ett av de centrala områdena för forskningen inom politisk kommunikation.
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Internet och två
demokratiska problem
Ulf Petäjä
Internet, betraktad både som informationsteknologi och som kulturellt och socialt fenomen, har
diskuterats intensivt av samhällsvetare de senaste 20 åren. I början var tongångarna främst positiva då forskare utgick från att Internet var något gott för demokratin och att detta nya fenomen
kunde utveckla demokratin på olika sätt.
 Eli M. Noam (2001) var en tidig forskare på området och han uttryckte att en majoritet
av samhällsvetare uppfattade Internet som positiv för demokratin. Grossman (1995), Etzioni
(1997) och Katz (1997) är exempel på detta då de ansåg att Internet stärker demokratin på
följande sätt:
• Internet främjar politisk dialog
• Internet främjar politisk deltagande
• Internet främjar valdeltagande
• Internet sprider demokrati globalt
• Internet främjar kommunikation mellan politiker och medborgare
Noam har en annan uppfattning. Han varnar oss för att detta är en utopisk uppfattning som
saknar empriskt stöd.1 I själva verket, hävdar Noam, kan Internet snarare motverka än främja
demokratin.2
 Diskussionen om Internets betydelse och konsekvenser gällande demokrati och åsiktsbildning
har mer och mer börjat uppmärksammas även på svensk mark, särskilt sedan den norske extremisten och terroristen Behring Breivik begick sina våldsdåd i Norge sommaren 2011. Skälet
är inte bara att Breivik själv tycks ha hämtat mycket information och näring för sina idéer från
Internet och sociala medier, utan också att en hel del tidningar har börjat uppmärksamma framförallt sina nätupplagors kommentarsfält, som i en hel del fall har fyllts av hatiska, odemokratiska
och rasistiska åsikter. Tidningar och nätforum har därför på senare tid försökt moderera och
kontrollera dessa kommentarer på olika sätt.3
1 Katz, Etzioni och Grossman är exempel på vad Morozov kallar ”cyber-utopians” (Morozov 2011: xiii), till skillnad från
vad som kanske benämnas som cyber-realister eller cyber-skeptiker, vilka är betydligt mindre optimistiska när det gäller
Internet och dess effekter på samhället, medborgarna och demokratin.
2 Åkerströms avhandling Den kosmetiska demokratin (2010) är ett nyare empiriskt bidrag som anknyter till Noams
kritik gällande Internets betydelse och konsekvenser för demokratin.
3 Expressen stängde exempelvis ner kommentarsfälten helt, medan Aftonbladet krävde Facebook-konto av anonymiseringsskäl och andra ökade modereringen betydligt. Se Newsmilldebatten om artikelkommentarer som har ett stort antal
inlägg, bl.a. av Karlsson (2011) som refereras i den här texten. Newsmill stängde senare ner kommentarsfunktionen när
det gäller de flesta artiklarna. Jag har letat på sajten men kan inte finna några principer för vilka artiklar som har kommentarsfält och vilka som inte har det. Newsmill är nerlagt sedan våren 2014 och den som vill ta del av artiklar därifrån
kan gå in på www.inarchive.com och sedan söka på författare och artikeltexter.
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Under hösten 2012 och våren 2013 har dessutom en debatt om ”näthatet” blossat upp på svensk
mark, både i traditionella medier och på Internet. Debatten handlar här till stor del om att
kvinnor med makt utsätts för hat av företrädesvis ”vita (arbetarklass) män” på diverse platser på
Internet.4 På så sätt påminner det om vad Karlsson (2011) redan för ett par år sedan uppmärksammade; nämligen att en inte obetydlig del av kommentarsfälten – både i tidningar, nätforum
och bloggar – tycks fyllas av hatiska, rasistiska och antifeministiska åsikter från just män.
 Syftet med följande text är att diskutera två problem gällande Internet och dess konsekvenser för demokrati och åsiktsbildning. Dessa problem är: (i) demokratins intensitetsproblem (Dahl
1956, [2006]) samt (ii) fragmentering och polarisering (Sunstein 2001, 2002, 2009). Det första
problemet är ett ofta diskuterat dilemma inom klassisk demokratiteori men förefaller inte ha
tillämpats tidigare inom detta område. Det andra problemet är mer välkänt i den här diskursen
och i den mån Internet anses ha problematiska effekter för demokratin är detta ett relevant
problem. Artikeln kommer därefter att söka visa hur dessa problem också kan ses som relaterade
till varandra. Slutligen diskuteras ett lösningsförslag som innebär att Public Service roll kanske
bör stärkas för att motverka de tendenser som Internet riskerar leda till utifrån Dahls, respektive
Sunsteins problemställningar.

Vad är Internet?
Det är här på sin plats att diskutera vad ”Internet” är och inte är, innan vi går vidare. Ett synsätt
uttrycker att Internet är ett ”metamedium” (Karlsson 2010a; 2010b), vilket betyder att det inte
är ett massmedium, utan snarare ett medium som inrymmer andra typer av medier, exempelvis webbtidningar, webbradio och webb-TV. Även om metamedium förefaller vara en rimlig
beteckning på Internet uttrycker ett flertal forskare att Internet bör ses som en informationsinfrastruktur, likt elnätet (Hanseth 1996; Klang 2006: 3; Rönnberg 2013: 148f). Det ser ut som
att Internet betraktad som metamedium eller som infrastruktur i princip betecknar samma sak.
Så är dock inte riktigt fallet. Rönnberg skriver exempelvis ”Internet är inget medium, utan en
infrastruktur likt elektricitet” (Rönnberg 2013: 148f). Nord & Strömbäck refererar till Karlsson
(2010a; 2010b) när de formulerar följande: ”Internet är […] ett metamedium; ett medium som
inom sig rymmer många medier” (Nord & Strömbäck 2012: 15). I det här fallet ses ju faktiskt
Internet som ett medium, även om det är ett metamedium.
 Man kan således konstatera en oenighet inom forskarvärlden när det gäller fenomenet Internet. Vilken sida har rätt? Personligen anser jag att det finns goda skäl för att betrakta Internet
både som en informationsinfrastruktur och som ett metamedium, beroende på vilket perspektiv
man utgår ifrån. Internet är en infrastruktur som förflyttar olika typer av data, om man antar ett
teknologiskt perspektiv. Men det kan också ses som ett slags ”övermedium”, där det dock inte bör
förväxlas med ett medium i traditionell betydelse. Internet sedd som ett metamedium betonar
snarare att Internet kan ses som en plattform för andra medier. Teknologin för denna plattforms
infrastruktur möjliggör en högre grad av interaktivitet, feedback och snabbhet än traditionella
medier kan erbjuda (Karlsson 2010a; 2010b).5
4 På exempelvis www.newsmill.se/gs/näthat var det i mars 2013 hela 64 stycken artiklar som var relaterade till ”näthat”.
5 Redan på 1980-talet fanns det två perpektiv på Internet och dess användare. Dels ”konsumtionsmodellen”, dels ”communitymodellen” (Hast & Ossiansson 2010: 67). Den förra antyder att användarna av Internet är passiva mottagare av
information medan den senare uttrycker att användarna snarare är sändare och skapare av information
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Problem I: Demokratins intensitetsproblem
Inom (liberal) demokratiteori brukar man tala om att en inbyggd svaghet med demokrati är dess
intensitetsproblem (Dahl 1956; Lewin 1995). Leif Lewin skriver att Dahl påvisar att den liberala
demokratins akilleshäl är följande:
… alla medborgare tillerkänns samma inflytande i alla frågor trots att vissa grupper är mera intensivt engagerade än andra. Följden kan bli att en ljum majoritet
härskar över en starkt engagerad minoritet. (Lewin 1995)
Demokrati som beslutsmetod vilar på majoritetens vilja, vilket kan skapa problem om en
minoritet har intensiva preferenser. Resultatet av en omröstning kan därför bli sådant att den
ljumma majoriteten segrar över den minoritet som vill något väldigt mycket.
Kan Internet vara en potentiell lösning på detta demokratiska problem? Om vi förutsätter att
demokrati är något mer än att delta vid politiska val och även inbegriper yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och granskande medier får Internet en potentiellt viktig roll. Detta gäller särskilt åsiktsbildning, debatt och preferensskapande. På ett sätt har därför Internet inneburit en ”demokratisering” av yttrandefriheten då en stor del av de som tidigare inte kunde göra sin röst hörd numera
kan sprida sina åsikter, exempelvis genom bloggar, Facebook, artiklar på sajter som Newsmill,
Avpixlat m.fl. samt genom kommentarsfälten på Internet.
 Om nu Internet har inneburit en demokratisering av åsiktsbildningen, hur kan detta då kopplas till demokratins intensitetsproblem? Tankegången ser ut som följande. De som är aktiva på
bloggar, sajter och kommentarfält är det av en anledning. De är övertygade om något och har
”intensiva preferenser”. Det räcker att läsa kommentarer i medier, på bloggar och Internetsajter
för att inse detta. En stor del av åsikterna är likriktade. Henrik Ottosson skriver t.ex. följande om
likriktningen:
Som på de flesta bloggar säger varje kommentator på PI6 och Fria Nyheter i stort
sett detsamma – alla ”följer John (SD)”. Vissa får kanske en känsla av att delta i
en omvälvande folkrörelse, medan andra får en känsla av att befinna sig i ett rum
där det inte vädrats på väldigt länge. (Ottosson 2010)
På sajten Alliansfrittsverige är åsikterna i allmänhet riktade mot Alliansens politik. På sajten
Avpixlat är majoriteten av åsikterna i linje med ett invandrarfientligt innehåll. På sajten Cuttingedgemuscle är det bara åsikter som ligger i linje med pro-dopning inom idrotten som är plausibla.
Att det sker en likriktning är alldeles uppenbart, där en typ av åsikter är de normerande och
avvikande uppfattningar stöts ut. Detta är dock inte det stora problemet, utan i stället består
det i att minoritetsuppfattningar ser ut att vara majoritetsuppfattningar. Den stora majoriteten
bryr sig inte särskilt mycket och anser sig kanske varken ha tid eller kunskap om de ämnen
som de intensiva förespråkarna för minoritetsuppfattningar för fram. Det kan även vara så att
den mindre intresserade majoriteten inte heller vill ta risken att råka ut för den kaskad av mot6 PI står för sajten Politiskt Inkorrekt, vilken numera är nerlagd och ersatt av sajten Avpixlat.
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angrepp och motargument som den övertygade intensiva minoriteten står för, oavsett om det gäller
Allianspolitik, dopning eller invandrar- och integrationspolitik.7
 Ett exempel på detta är att var och varannan artikel i kommentarfält på nätet fylls av invandrarfientliga, antimuslimska och antimångkulturella åsikter. Känner man inte till något om Sverige
och läser detta kanske man blir benägen att tro att svenskar är ett extremt intolerant folk, som
styrs av invandrarfientlig politik.8 En nyligen publicerad artikel, vilken vilar på forskning om
sociala medier, bekräftar den här bilden (Andersson Schwarz m.fl. 2014). Författarna skriver
bland annat: ”Åskådare förleds att tro att en opinion satts i rörelse eller att ett´drev´pågår, trots att
det i själva verket kanske bara rör sig om ett fåtal uttalanden” samt ”Inom somliga åsiktsgemenskaper tycks dessutom små grupper av högfrekventa twittrare bidra till att blåsa upp spridningen
för den egna sidans argument och få det att verka som en åsiktsströmning är större än den egentligen är” (Andersson Schwarz m.fl. 2014).
Internet har alltså i vissa fall lett till att en minoritet med stark intensitet för något förefaller att
vara i majoritet! Givetvis kan detta leda till att vissa individer påverkas i en viss riktning, vilket
även är den intensiva minoritetens strategi. Detta fenomen leder därför över till nästa demokratiska problem, nämligen att Internet kan vara en potent plattform för spridning av extrema
uppfattningar och åsikter.

Problem II: Fragmentering och polarisering
Internet som kommunikationsplattform utmärks av en extrem mångfald av röster och åsikter. Är
man intresserad av något – nästan oavsett vad det är – kan man finna detta på nätet. Om man
är intresserad av ett ämne finns det forum och sajter där man kan finna likasinnade och känna
intressegemenskap. På vilket sätt kan detta faktum vara något dåligt för demokratin?
 Bruce E. Cain påpekar i en artikel att Internet i sig själv varken är demokratisk (”god”) eller
tyrannisk (”dålig”). Cain skriver följande: ”Whether the Internet eventually serves either democratic or antidemocratic purposes will depend upon the institutions and norms that govern and
protect Internet users and communities” (Cain 2001: 1005).
Om man är optimistisk, hävdar Cain, så innebär Internet två tänkbara möjligheter som kan tjäna
ett demokratiskt gott syfte. För det första, att Internet kommer att öka mängden information
som medborgarna kan ta del av. För det andra, att i ett fritt samhälle så är mer information bättre
än mindre information (Cain 2001: 1017). Även om detta låter logiskt är det ett felslut att påstå
att mer information är bättre än mindre information då det inte säger något om informationens
kvalitet och innehåll. Cain äger också den uppfattningen och vill i stället peka på ett annat problem, som kan benämnas som fragmentering. Cain skriver följande om detta:
7 En empirisk fallstudie av ett nätforum som fokuserade på aborter gav resultatet att det var en hög grad av ojämlikt deltagande i och med att ett litet antal personer bidrog till ett oproportionerligt stort antal inlägg (Schneider 1996). Av detta
kan vi säga följande utifrån intensitetsproblemet. Det var en minoritet som hördes mest medan majoriteten var mer passiv.
8 Rasmus Karlsson skriver i en artikel på Newsmill (som har 109 kommentarer!), att de otaliga inläggen av ”kommentarsfältsmän”, som uttrycker idéer och påståenden om ”massinvandringen”, ”islamiseringen” och ”politisk korrekthet” kan få
en att tro att hatiska åsikter helt har tagit över och är i majoritet. Lösningen, enligt Karlsson, är att vi måste bemöta dessa
åsikter för att, som han skriver, ”projicera ett alternativ” (Karlsson 2011). Även Henrik Ottosson förmedlar liknande
tankar i en annan artikel, benämnd ”SD måste bemötas på webben” (Ottosson 2010).
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My first concern about the increasing use of the Internet as a means of political
action and information is that it will increase the contemporary trend towards
segmentation of political information. (Cain 2001: 1005)
Cain anser här att Internet har medfört en betydligt större mängd information än tidigare, vilket
kan ses som något positivt. Problemet är dock att en större informationsmängd också tenderar att
leda till större filtrering från medborgarnas sida. Vi kan inte ta till oss allt och när mängden information blir för stor väljer vi därför att ta till oss information som vi sedan tidigare är bekanta med
och/eller information som intresserar oss. Internet kan därför leda till att en paradoxal utveckling
uppstår; att vi i större omfattning än tidigare begränsar vårt informationsflöde utifrån det vi
sedan tidigare gillar och värderar, trots att informationsmängden totalt sett är större än någonsin.
Cain uttrycker därför att en stor utmaning ligger i resonemanget att vi bör anstränga oss för att:
…find ways to reach those who might otherwise remove themselves from the
political dialogue and to expose people to the widest set of viewpoints as possible.
(Cain 2001: 1019)
En annan forskare som har liknande tankar som Bruce Cain är Cass Sunstein, och den senare har
också vidareutvecklat dessa idéer i flera böcker (Sunstein 2001; 2009). Låt oss se vad Sunstein
säger om det problemområde Cain har introducerat oss till.
 En god startpunkt är Sunsteins distinktion mellan ”konsumentsuveränitet” och ”politisk
suveränitet” (Sunstein 2001: 44ff.). I en informationsvärld där man agerar som konsument är det
av stort värde att man själv har kontroll över den information man önskar ha tillgång till. Utifrån
de preferenser man har önskar man också att kunna styra över information som tillgodoser preferenserna. Är jag intresserad av feminism eller libertarianism söker jag mig till platser på nätet
där de sakerna diskuteras. På samma sätt gör likasinnade. På det sättet kommer mötesplatser på
nätet om feminism eller libertarianism att fyllas av personer från olika geografiska platser men
med samma preferenser. Risken med dessa mötesplatser är ju att de blir ett uttryck för polarisering. Det betyder att andra preferenser inte kommer att uppskattas och i värsta fall kommer att
stötas ut och bli föremål för starkt ogillande eller hat. En regel är att på nästan varje Internetforum finns det ett begränsat antal påbjudna åsikter och argument, som det gäller att ansluta sig
till om man vill bli en accepterad medlem.9 Summa summarum; dessa Internetforum blir som
ekokammare där åsiktskonformismen studsar mellan medlemmarna. Detta gäller nästan oavsett
ämne, men särskilt när det gäller ämnen som är politiska, ideologiska och normativa till sin natur.
 Om nu konsumentsuveräniteten leder fram till att konsumenterna visserligen får sina preferenser tillfredsställda, på bekostnad av att de undviker eller är omedvetna om andra ståndpunkter, vad innebär då Sunsteins andra begrepp ”politisk suveränitet” i det här sammanhanget?
 Sunsteins tankegång uttrycker att varje demokratiskt samhälle bör bestå av medlemmar som
inte bara är upptagna av att tillgodose sina egna preferenser, utan även är intresserade av saker
som berör andra och samhället i stort. Detta ställer givetvis krav på medlemmarna, att de håller
sig uppdaterade och informerade om vad som sker i samhället, vad politikerna sysslar med o.s.v.
Poängen är att detta ideal är rakt motsatt konsumentsuveräniteten. Det är här värdefullt att
9 Sunstein anser att ett sätt att tänka för att förstå detta fenomen i sociala sammanhang, men kanske särskilt på Internet,
är ”group think” och ”tystnadsspiralen” (Sunstein 2001: 67ff. jfr. Noelle-Neumann 1993).
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informationsflödet inte till fullo kan kontrolleras av konsumenten. Snarare är det av godo att
medborgarna utsätts för obekant, ogillad och ovald information. Sunstein menar alltså att det är
värdefullt för oss att utsättas för information som vi inte själv valt om vi själva fått välja!
I en artikel diskuterar Sunstein (2002) särskilt fenomenet ”group polarization”, som är ett
välkänt fenomen som kan uppstå inom grupper. Gruppolarisering handlar om att gruppmedlemmar, som en följd av interaktion och diskussion sinsemellan, tenderar att anta mer
extrema uppfattningar gällande det de diskuterar kring än vad dessa hade innan interaktionen
och diskussionen startade (Sunstein 2002: 178). Som stöd för detta refererar Sunstein till ett flertal empiriska studier gällande grupper och dess medlemmars åsiktsförändringar (Sunstein 2002:
178; jfr. Myers & Bishop 1971; Myers 1975; Abrams 1990; Zuber 1992).
 Gruppolarisering och fragmentering har givetvis förekommit långt tidigare än Internet men
det intressanta är att Internet som informationsinfrastruktur och plattform för kommunikation
underlättar för individer att kommunicera med varandra och därmed också lättare kan komma i
kontakt med likasinnade än tidigare. Sunstein formulerar det på följande sätt:
The Internet is making it possible for people to design their own highly individuated communication packages, filtering out troublesome issues and disfavored
voices. Long before the Internet, it was possible to discuss the ´racial stratification
of the public sphere´ by reference to divergences between white- and AfricanAmerican newspapers. New communications technologies may increase this
phenomenon. (Sunstein 2002: 185)
En fara är således att informationssamhället, med Internet som plattform och infrastruktur, leder
medborgarna och användarna åt konsumentsuveränitet snarare än politisk suveränitet, utifrån
de mekanismer som gruppolarisering och fragmentering innefattar. Risken är att samhället fragmenteras i högre grad mellan olika polariserade positioner som alla anser sig har rätt, snarare än
att det sker ett mångsidigt informationsutbyte och argumentation utifrån hållbara argument
mellan dessa positioner.

Sammanfattning
Den här texten har försökt att lyfta fram två potentiella problem när det gäller Internet och
demokratin. Dessa problem – det demokratiska intensitetsproblemet samt fragmentering – går båda
stick i stäv med tidiga bedömares uppfattningar om Internets betydelse för demokratin. Båda
problemen vilar också på följande paradoxer:
• I fallet med intensitetsproblemet går det ut på att även om Internet kan innebära en demokratisering av det offentliga samtalet i betydelsen att minoriteter får möjlighet att göra sin röst hörd
så kan Internet också ses som främjande när det gäller spridningen av extrema minoriteters åsikter
på ett sätt som i vissa fall kan medföra att dessa minoritetsåsikter ser ut som majoritetsåsikter.
• När det gäller fragmentering vilar paradoxen på att Internet främjar mängden information
som sprids, vilket kan ses som positivt om informationen inte enbart består av ”spam”, samtidigt
som just den stora mängden information tenderar att leda till att vi i stället för att ta del av ny
information i stället håller oss kvar vid det som av oss sedan tidigare är bekant, uppskattat och
upplevt som intressant.
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Det är också uppenbart att problemen ovan hör ihop och dessutom kan förstärka varandra. Synergieffekten ligger i att fragmentariseringen av information och idéer kan leda till ökad extremism och ökad polarisering mellan grupper (Sunstein 2001: 75f.). En övertygad gruppering eller
extrema individer tenderar att vilja sprida sina intensiva preferenser på bekostnad av den stora
majoritet som inte bryr sig av olika skäl.10
Jesper Strömbäck sammanfattar denna texts diskussion väl med följande två frågeställningar:
Vad händer med demokratin om människor i allt större utsträckning lever i
sina egna filterbubblor eller förlitar sig på informationskällor som drivs av falska
agendor? Vad händer med demokratin om desinformation – felaktig, falsk, missvisande och fragmenterad information – allt mer tränger undan information,
eller om desinformation tillskrivs lika stor eller större trovärdighet än faktabaserad
information? (Strömbäck 2014).
Finns det en lösning? I ett liberalt, demokratiskt samhälle låter det kanske tvivelaktigt att tvinga
medborgarna att ta del av ny information, ogillad information och dessutom utsätta dessa för
information som de inte själv skulle ha valt om de själva fått välja. En lösning, som inte vilar på
tvång och perfektionism, är Public Service. Det innebär medier, som inte i första hand syftar till
att vara vinstdrivna, utan i stället finns till för att erbjuda medborgarna alternativa informationskällor. Ingen tvingas att ta del av det som Public Service erbjuder men de bör finnas som ett
alternativ för de individer som önskar mer än det utbud som ges via övriga medier.
Problemet med fragmentering kvarstår dock då Internet är en infrastruktur och plattform för
information, som också är den primära informationskällan för vissa grupper, och Public Service
information bedrivs via andra kanaler, som väljs av helt andra grupper.
Oavsett om man betraktar Internets informationsinfrastruktur och informationsplattform som
community- eller konsumtionsgrundad, vill jag påstå att Internet främjar uppkomsten av fragmentisering och även riskerar att fördjupa demokratins intensitetsproblem. Skillnaden mellan
Public Service och Internets community är att den senare trots allt vilar på deltagarnas subjektivt grundade intressen och preferenser, medan den förra inte gör det i samma utsträckning.
Även om Internet är ett metamedium som skiljer sig från traditionella medier i bemärkelsen att
”tidigare passiva mediekonsumenter nu i stället kan välja att både vara aktiva sändare och mottagare av mediabudskap” (Hast & Ossiansson 2010: 67), innebär det inte att det är deltagande i
deltagardemokratisk betydelse som ökat, utan snarare att det är individernas makt att själva välja
information utifrån sina egna, personliga preferenser som har främjats.

10 Journalisten Lisa Bjurwalds bok Skrivbordskrigarna (2013) handlar om de anonyma ”näthatare” som på ett organiserat sätt sprider extrema uppfattningar på Internet. En annan journalist, Jonas Thente, har en annan utgångspunkt
då han i en annan artikel uttrycker att ”näthatarna” bör förstås utifrån ett klassperspektiv (Thente 2014). Han anser att
de resurssvaga i samhället genom Internet och dess sociala medier ger uttryck för uppfattningar som inte tillåts komma
fram i de traditionella medierna. Maria Sveland, som blev utpekad av Thente, svarar i en artikel att det är kvinnor som
tillhör den stora marginaliserade gruppen i samhället, samtidigt som det är män som står bakom merparten av ”näthatet”
(Sveland 2014).

111

Käll- och litteraturförteckning
Tryckta källor
Abrams. D. m.fl. 1990: Knowing What to Think by Knowing Who You are. British Journal of
Social Psychology. Nr. 29.
Andersson Schwarz Jonas, Hammarlund Johan, Kjellberg Magnus & di Grado Stefan, 2014:
Åsikter på sociala medier är inte den allmänna opinionen. Dagens Nyheter, DN Debatt, 201412-25.
Bjurwald, Lisa, 2013: Skrivbordskrigarna: hur extrema krafter tar över Internet. Stockholm: Natur
& Kultur.
Brown, R., 1985: Social Psychology. New York: Free Press.
Cain, Bruce E.; 2001: The Internet in the (Dis) Service of Democracy, 34 Loy. L.A. L. Rev. 1005.
(Tillgänglig på: http://digitalcommons.Imu.edu/IIr/vol34/iss3/3).
Dahl, Robert A. 1956 [2006]. A Preface to Democratic Theory. Chicago: Chicago University Press.
Etzioni, Amitai,1997: Communities: Virtual vs. Real. Science, 277 (Jul. 18), p 295.
Grossman, Lawrence K, 1995: The Electronic Republic: Reshaping Democracy in the Information
Age. New York: Viking.
Hast, Lennart & Ossiansson, Eva, 2010: Sociala medier. Myter och möjligheter. I Carlsson, Ulla
& Facht, Ulrika (red.) Mediesverige 2010. Statistik och analys. Nordicom-Sverige & Göteborgs Universitet.
Karlsson, Michael, 2010a: Flourishing but Restrained: The Evolution of Participatory Journalism in
Swedish Online News, 2005-2009. Journalism Practice, 5(1).
Karlsson, Michael, 2010b. Nätnyheter. Från sluten produkt till öppen process. Stockholm: Stiftelsen
Institutet för Mediestudier.
Karlsson, Rasmus 2011: Vi måste konfrontera kommentarsfältsmännen. Newsmill 2011-08-04.
(Tillgänglig på: www.inarchive.com/page/2011-09-18/http://www.newsmill.se/artikel/2011/
08/03/vi-m-ste-konfrontera-kommentarsf-ltsm-nnen.)
Katz, Jon, 1997: The Digital Citizen. Wired, December, pp, 68ff.
Klang, Mathias, 2006: Disruptive Technology. Göteborg: Gothenburg Studies in Informatics.
Lewin, Leif, 1995: Eliternas tävlan om folket. Svenska Dagbladet, SvD Kultur, 1995-04-01.
Morozov, Evgeny, 2011: The Net Delusion: the Dark Side of Internet Freedom. New York: Public
Affairs.
Myers, D. G. & Bishop G. D., 1971: Enhancement of Dominant Attitudes in Group Discussion. Journal of Personality and Social Psychology. Nr. 20.
Myers, D. G., 1975: Discussion-Induced Attitude Polarization. Human Relations. Nr. 28.
Noam, Eli M., 2001: Will the Internet Be Bad for Democracy? (Tillgänglig på: http.//www.citi.
columbia.edu/elinoam/articles/int_bad_dem.htm.)
Noelle-Neumann, Elisabeth, 1993: Spiral of Silence. Chicago: Chicago University Press.
Nord, Lars & Strömbäck, Jesper, 2012: Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur.
Ottosson, Henrik, 2010: SD måste bemötas på webben. Uppsala Nya Tidning, Debatt. (Tillgänglig
på. http://www.unt.se/debatt/sd-maste-bematas-pa-webben-1067378.aspx)
Rönnberg, Margareta, 2013: Mediet är fortfarande budskapet – men är Internet verkligen ett
medium?. I Bengtsson, Bengt & Åsén Ekstrand, Eva (red.) Spår och spridning. Perspektiv på
Internet. Gävle: Gävle University Press.

112

Schneider, Steven M., 1996: Creating a Democratic Public Sphere through Political Discussion.
A Case Study of Abortion Conversation on the Internet. Social Science Computer Review. Vol.
14, No. 4, s. 373-393.
Strömbäck, Jesper, 2014: Demokratins klimatfråga. Göteborgsposten, GP Kultur. 2014-12-06.
(Tillgänglig på: http://www.gp.se/kulturnoje/1.2566759-demokratins-klimatfraga)
Sunstein, Cass R., 2001: Republic.Com. Princeton: Princeton University Press.
Sunstein, Cass R. 2002: The Law of Group Polarization. The Journal of Political Philosophy, Vol.
10, Nr. 2, s. 175-195.
Sunstein, Cass R., 2009: Republic.Com 2.0. Princeton: Princeton University Press.
Sveland, Maria, 2014: Hatarna finns i alla klasser. DN Kultur 2014-04-24.
Thente, Jonas, 2014: Näthatarna ger uttryck för de bortsorterades röst. DN Kultur 2014-04-22.
Zuber, J, 1992: Choice Shift and Group Polarization. Journal of Personality and Social Psychology.
Nr. 62.
Åkerström, Marja, 2010: Den kosmetiska demokratin. En studie av den politiska diskursiva praktiken i Sjöbo och Ystad. Lund: Lund Studies in Media and Communications 15.
Elektroniska källor
www.newsmill.se/gs/näthat (hämtad 2013-03-20)
www.inarchive.com (hämtad 2014-12-22)

113

114

Sociala medier

– ett forum för politisk kommunikation?
Lennart Hast & Marie Grusell
Sociala medier är fenomenet som på kort tid har gått från att vara en del av vår privata sfär
till att bli en självklar del för många i det offentliga samtalet. I Sverige är såväl tillgång till som
användning av Internet och sociala medier hög (Findahl 2014; Carlsson & Facht 2014; Hast
& Ossiansson 2010). Inte konstigt då att sociala medier lockar allt fler användare och får allt
mer uppmärksamhet i den mediala debatten. I dagens medievardag samsas såväl de traditionella
medierna och de medier som i dagligt tal kallas för ”sociala” medier. Utbudet av sociala medier
blir allt större. Först kom bloggarna, sedan kom MySpace, LinkedIn, YouTube, Facebook, Wikipedia och Twitter (boyd & Ellison 2007).
Politisk kommunikation kan ta sig flera uttryck. Sociala medier erbjuder löftet om ett nytt
sätt att engagera sig i den demokratiska processen; ett samtal där dialog och utbyte av tankar och
idéer kan ske på lika villkor. Då demokrati är ett omstritt begrepp (se Bengtsson kap 1), finns det
anledning att i korthet rekapitulera några vanliga inriktningar av demokratibegreppet. Den första
inriktningen brukar ofta kallas valdemokrati och det bästa medlet för detta är opinionsfrihet av
skilda slag och allas möjlighet att genom val delta i till- och avsättandet av politiska representanter.
Därmed förknippas denna inriktning ofta med en strikt indirekt eller representativ demokrati.
I den andra inriktningen betonas i stället substansen (innehållet) och demokratin ses mer som
ett mål eller rentav en livsform. Det medborgerliga deltagandet i hela den politiska processen är
därmed viktigt, därav benämningen deltagardemokrati. Som en tredje inriktning, som enligt
Bengtsson kan ses som en vidareutveckling av deltagardemokratin, har under de senaste
decennierna utvecklats vad som på svenska kallats diskursiv eller deliberativ demokrati, (”samtalsdemokrati”). Den centrala tanken är att demokratisk legitimitet kan härledas ur det politiska
samtalet. Amnå & Brundin (2010:7-8), menar att Internet i många avseenden avsevärt sänkt
transaktionskostnaderna för samhällsengagemang och politiskt deltagande under de senaste
tjugo åren. Politiskt engagemang kan nu utövas direkt på Internet. Internt kan också användas
för att samla medborgare att delta i mer traditionella möten och protester. Politiker har också
blivit medvetna om behovet av att finnas på nya arenor som Internet och sociala medier.
Frågan är då om Internet och sociala medier bidrar till ett ökat politiskt engagemang och deltagande på ett mer generellt plan. Medför exempelvis Internet och sociala medier att nya grupper
tar sig in på den politiska arenan enligt den så kallade mobiliseringstesen? Eller kan enligt
förstärkningshypotesen Internet och sociala medier i ett bästa scenario inte förändra medborgarnas politiska deltagande och i ett sämsta scenario komma att vidga deltagandegapet mellan mer
och mindre priviligierade delar av befolkningen (Oser m.fl. 2013)? För att svara på denna fråga
krävs dock en diskussion om vad sociala medier egentligen är och hur de används. Därefter diskuteras sociala medier och politisk kommunikation. Avslutningsvis görs en genomgång av vilka
möjliga konsekvenser sociala medier får för politisk kommunikation.
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Sociala medier som begrepp och funktion
Sociala medier är en ny form av massmedium, men med skillnaden att mottagaren av medieinnehållet nu också kan vara avsändare. Vilka använder sig då av sociala medier och till vad?
Sociala medier transformerar publikbegreppet
 I grund och botten handlar sociala medier om att dela upplevelser, erfarenheter och åsikter
med andra. Helt enkelt att vara social på nätet genom att skapa och förmedla innehåll, delta i
konversationer etcetera. Sociala medier erbjuder enskilda individer att med relativt enkla medel
nå en under vissa omständigheter stor publik. Sociala medier är ett paraplynamn för aktiviteter
som kombinerar teknologi, social interaktion och användarskapat innehåll. Till skillnad från
traditionella medier kan vi i sociala medier producera och distribuera material i form av egna
bilder, egna texter etcetera. I princip kan sedan alla som använder sig av sociala medier ta del
av vårt material. Begreppet sociala medier blir emellertid allt vidare och omfattar allt mer av vår
aktivitet på nätet. På sikt är det därför sannolikt att skiljelinjerna mellan sociala medier och övriga
delar av nätet kommer att suddas ut.1 Men även begreppet publik är i förändring. Det ursprungliga publikbegreppet kännetecknas av ”Face to Face”, det vill säga att alla i publiken befinner sig
i samma rum och på samma plats.
 Dagens mediepublik utmärks i stället av att vara flytande i såväl tid som rum och mer individanpassad. Publikbegreppet har därmed kommit att bli allt mer flexibelt. Det kan vara en del av
en social kontext; en grupp som har gemensamma kulturella intressen. Men det kan även vara i
form av en viss förförståelse eller delat informationsbehov. En publik kan även vara en produkt
av ett medieutbud. Oftast är publiken delar av båda eftersom medier attraherar olika målgrupper. I och med introduktionen av Internet och sociala medier ändras de tidigare rollerna som
sändare och mottagare av ett medieinnehåll. Den förr passiva medieanvändaren kan idag välja att
antingen vara aktiva sändare och/eller mottagare av mediebudskap. Möjligheten finns även att
inneha båda rollerna; att blir en så kallad prosument (Toffler 1980; Deuze 2005; Ritzer & Jurgenson 2010). Att ”dela”, det vill säga dela med sig av exempelvis artiklar och Youtubefilmer, är en
viktig funktion av sociala medier. I och med detta har det blivit allt svårare att avgöra vem som
är sändare och vem som är mottagare. I vårt kapitel fokuserar vi på det som tidigare var betraktat
som mottagare, det vill säga publiken eller de ”vanliga medborgarna”.
Open source-rörelsen, Web 2.0 och användargenererat material
 Internet och sociala medier har i mångt och mycket revolutionerat vårt sätt att kommunicera;
en utveckling där flera strömningar samverkat, en kombination av open source-rörelsen utvecklingen av Web 2.0, samt framväxten av sociala medier med användargenererat material (Cooke
& Buckley 2007). Som grund ser vi tillväxten av open source-rörelsen, där framsteg inom den
digitala världen skapas genom att ”intellektuell egendom” delas. Kreativitet och produktutveckling skapas genom att systemen är just – öppna för att dela. Den andra trenden är framväxten
av Web 2.0, som skapar en mängd nya verktyg för samverkan på nätet. Ett exempel på detta är
1 Sociala medier förekommer idag i många skepnader och har på kort tid utvecklats genom ny teknik. Utvecklingen till
det som vi idag kallar sociala medier har skett stegvis. I Web 1.0 möjliggjordes det för användaren att klicka vidare på en
sajt. Men fortfarande var interaktiviteten mellan sändare och mottagare låg. Exempel på Web 1.0 är personliga hemsidor
och förlagsskapade uppslagsverk som Britannica (O´Reilly 2005).
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sociala nätverk, communities, fildelningssajter och bloggar där den tidigare passiva konsumenten
nu får en allt större möjlighet att bli en aktiv medproducent. Web 2.0 kan också betyda sajter och
tjänster där innehållet skapas av deltagarna i communityn; Facebook och Wikipedia är två sådana
exempel. Genom framväxten av användargenererat material suddas gränsen mellan material som
skapas av amatörer respektive professionella ut (Hast & Ossiansson 2010).
Framväxten av sociala medier med användargenererat material står bakom den tredje trenden.
Det kanske tydligaste exemplet på denna utveckling mot en deltagarkultur är videosajten YouTube. På YouTube ges användaren möjlighet att själva skapa sina videos och förmedla sitt innehåll; något som av en del forskare setts som ”en demokratisering av kulturproduktionen” (Burgess & Green 2009a). Som en konsekvens av den stora mängden användargenererat material,
kommer också den fjärde trenden av sociala nätverk, så kallade ”communities” eller ”stammar”
på nätet. Dessa communities är löst sammansatta nätverk kring ett speciellt intresseområde.
 Med Web 2.0 har de tidigare fasta rollerna som sändare och mottagare av ett medieinnehåll
förändrats. Man kan konsumera medier när som helst, hur som helst och var som helst. Web
2.0 påverkar det sociala livet. Därför blir det allt viktigare att förstå hur den sociala interaktionen
inom detta medium fungerar för både människor, företag och samhället i stort.
Sociala medier och medborgarbegreppet
 Som en konsekvens av Internets genomslag har begreppet digital demokrati (även kallat
e-demokrati) myntats. Det har diskuterats om denna nya teknik påverkar hur demokrati utövas och om den vidareutvecklar och förbättrar demokratisk kommunikation (Hindman 2009;
Gil de Zùniga m.fl. 2010; Dahlberg 2011). Tidigare har digital demokrati setts som en virtuell
Public Sphere (jfr Habermas 1984). Den traditionella publika sfären har uppfattats kunna skapa
en enhetlig central arena där alla viktiga samhällsämnen synliggjorts i en allmänhetens diskussion (Bruns 2008:69). Denna syn har nu ersatts av en optimism om att uppnå en demokratisk
förnyelse med hjälp av sociala medienätverk (Loader & Mercea 2011). Den tidigare publika
sfären har ersatts av ett flertal publika sfärer inom olika delområden av samhället. Dessa publika
sfärer överlappar varandra och hänger ihop då flera av sfärmedlemmarna har ett flertal intressen
och som en följd engagerar sig i flera saker (Bruns 2008).
 En berättigad fråga är då om Internet, som enligt en del forskare ansetts vara politikens framtid, är ett steg mot ”direktdemokrati”. Ett flertal forskare har ställt frågan om Internet egentligen
innebär något nytt (Agre 2002), om Internetanvändning ökar politiskt deltagande eller samhällsdeltagande (Tolbert & McNeal, 2003; Gerodimos 2008; Hirzalla m.fl. 2010; Boulianne 2009)
och om det är olika faktorer som styr om man är politiskt aktiv utanför nätet eller på nätet (Best
& Krueger 2005; Ward 2011; Kahne m.fl. 2011).Frågan har också väckts om Internet är ett konsumtionsprojekt eller ett medborgar-/demokratiprojekt. Enligt Feenberg & Bakardjieva (2004)
har vissa forskare jämfört Internet med TV och sett det som ett nytt kommersiellt massmedium.
Andra har imponerats av vitaliteten som finns på nätet och hävdat att Internet fundamentalt
kommer att förändra vårt sociala och publika liv. Ska man då betrakta användarna av Internet
som konsumenter eller som medborgare?2 För att svara på denna fråga måste vi titta på hur Internet har utvecklats generellt och fenomenet sociala medier specifikt, och vilka föreställningar som
finns om sociala mediers användning.
2 Enligt Strömbäck (2009:57) tycks det ha blivit vanligare att människor agerar som medborgare på marknaden och att
de också agerar som kunder inom politikens och demokratins fält.
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Redan på 1980-talet uppstod två olika synsätt på Internetanvändaren när datanätverk fick
en större användarbas; ”konsumtionsmodellen” och ”communitymodellen”. Konsumtionsmodellen medger ett begränsat antal alternativ för användare som söker och hämtar information.
Allt eftersom fler började använda sig av nätet, fick företag en viktig insikt. Samma tekniker som
användes för att hantera information kunde också anpassas till försäljning av produkter. Denna
modell består av konsumenter som ”klickar” sig fram till sina produkter utan att kommunicera
med andra.
Pionjärerna i de tidiga publika nätverken levde i en helt annan virtuell värld än den vi lever i
dag. De levde i en gemenskap (community) där strukturen och syftet med den virtuella världen
inte var given i förhand. Användarna var därför tvungna att samarbete för att skapa gemensamma kommunikationsregler (Feenberg & Bakardjiveva 2004). Sociala medier idag medför
en möjlighet för medborgare att uttrycka sina politiska åsikter på en större arena, där det också
finns en potentiell möjlighet att påverka andra medborgare. På denna arena finns det även möjlighet att, åtminstone i teorin, kommunicera direkt med folkvalda politiker. Vi menar att sociala
medier kan betraktas både ur ett konsumtions- och ett community-perspektiv. Konsumenten
har gått från att vara en passiv mottagare av budskap till aktiv opinionsbildare gentemot företag/
organisationer som han/eller hon är missnöjd med. Samtidigt lever många av föreställningarna
från communityperspektivet kvar, som exempelvis uppriktig kommunikation och acceptans av
gemensamma regler. Om en politiker finns på nätet förväntar man sig därför att denne politiker
skall vara tillgänglig och beredd på en uppriktig dialog. Som vi nu har sett är sociala medier och
dess användare viktiga nya aktörer i det digitala demokratiska samhället. Frågan är dock vilken
roll sociala medier har som politisk arena. Vi startar med en beskrivning om vad vi gör på nätet.
Svenskarnas konsumtion av sociala medier
Våra nätvanor undersöks av både forskningsinstitut (SOM, Nordicom, World Internet
Institute) och kommersiella undersökningsinstitut (TNS-SIFO, Novus). Men vår konsumtion
av sociala medier är bara en del av den totala mediekonsumtionen. I Sverige har Internetanvändning mätts sedan 1995. Då var det tre procent som använde nätet flera gånger i veckan (Bergström 2010). 2014 hade närmare 90 procent av svenskarna tillgång till Internet i hemmet. Att
ha tillgång till och använda sig av Internet kan idag beskrivas som en självklarhet. De som själva
är aktiva på Internet känner sig mest delaktiga i det nya informationssamhället (Findahl 2014).
Internet fortsätter att sprida sig, men har till viss del stagnerat. Den stora förändringen gäller
mobilt Internet. Två av tre använder en mobil för att koppla upp sig på nätet. Bland de yngre
(12-15 år) hade 98 procent 2014 tillgång till en smartmobil. Internet är den mest dominerande
nyhetskällan för de upp till 45 år, men med ökande ålder avtar Internets roll som nyhetskälla
(Findahl 2014).
Även om tillgången till Internet i Sverige är hög i de flesta åldersgrupper finns det fortfarande
skillnader i användning. Användningsmönster för olika grupper är numera välkända. Sju av tio
Internetanvändare besöker någon gång sociala nätverk och nästan alla som är medlemmar på
ett socialt nätverk är också medlem på Facebook. Det finns skillnader mellan ålders- och utbildningsgrupper, men generellt domineras nätet av ungdomar (Bergström 2010). Men det finns
också skillnader mellan könen. Bland ungdomar är skillnaderna stora mellan pojkar och flickor.
Flickor bloggar i högre grad än pojkar som i å andra sidan ser mer på videoklipp. Instagram
används mest av de unga, särskilt kvinnor. De mest utbredda användningsområdena är spridda
över flera. Vissa sociala medier är mer populära vid vissa livsfaser. Erfarenheten av att läsa blog-
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gar delas av en majoritet av de unga kvinnorna upp till 45 år ålder. Intresset är som störst för att
skriva i och läsa bloggar är som störst i åldern 16-25 år. (Findahl 2013, 2014).
 Kärleken till nätet är stor men tycks vara ombytlig. Ett exempel är att Sveriges en gång populäraste Internetcommunity, Lunarstorn, inte längre existerar. Sociala medier underhåller i huvudsak våra relationer med befintliga vänner snarare än etablerar nya vänner. Därför är vänner offline
och online oftast samma personer. Rimligen stödjer alltså sociala nätverk de vanliga relationerna
snarare än att de ersätter dem (Hast & Ossiansson 2010; jfr Findahl 2013:23–24). Även om Facebook i nuläget totalt dominerar de sociala medierna, är det inte givet att företaget innehar denna
position i framtiden.
 Detta avgörs av användarna. Om vi går mot en ökad fragmentisering av de sociala medierna
eller inte återstår därför att se. Det finns all anledning att tro att användarna kommer att förflytta
sig till andra sociala nätverk om dessa upplevs som mer attraktiva och lockar tillräckligt många.
Vi går dit våra vänner går.

Sociala medier och politisk kommunikation
Gör tillgången till sociala medier och politisk information att medborgarna blir mer politiskt
engagerade och ser sociala medier som en politisk arena?
Sociala medier som politisk arena
 Internet har sedan starten knutits till demokratiska förhoppningar. Tanken har varit att
Internet skulle innebära en aktiv deltagardemokrati. Genom introduktionen av sociala medier
har dessa förhoppningar fått förnyad kraft. Nu skall väljare och politiskt valda mötas som mer
jämbördiga parter på nätet (Loader & Mercea 2011; jfr Strömbäck & Nord 2013; Nord 2013).
 Sociala medier medför en möjlighet för medborgare att uttrycka sina politiska åsikter på en
större arena där det också finns en potentiell möjlighet att påverka andra medborgare. På denna
arena finns det även möjlighet att, åtminstone i teorin, kommunicera direkt med folkvalda politiker. Forskningen kring sociala medier visar dock på en allt mer fragmentisterad publik och allt
mer polariserade budskap. Att vara demokratisk väljare och via nätet få till sig en allsidig och
neutral information blir därför inte lätt (Bennett & Iyengar 2008; Hirzalla m.fl. 2010; Johnson
m.fl. 2007). Att användarna av sociala medier väljer information som de sympatiserar med (Bennet & Iyengar 2008; Holbert m.fl. 2010) är dock inte entydigt. Kahne m.fl. (2011) visar i en
amerikansk studie av 16-21 åringar, att ungdomar med större kunskap om politik och samhälle
också tar till sig även motståndarsidans budskap. Ett annat resultat var att många ungdomar inte
utsattes för något politiskt perspektiv överhuvudtaget.
 Majoriteten av den svenska befolkningen har hittills inte ansett Internet som ett demokratiprojekt, utan mer som ett sätt att umgås med vänner och fördjupa sig i sina intressen. Det
finns ett grundläggande skäl till detta; majoriteten av svenskarna hyser ingen större tilltro till att
Internet skulle öka demokratin. Svenskarna är också i internationella jämförelser mer skeptiska
till Internet än medborgarna i många andra länder. Noterbart är dock att allt fler svenskar länge
instämde i påståenden om att Internet kommer att fördjupa demokratin (Findahl, 2009; Findahl
2011; Findahl 2012). Svenskarna är dock inte alltigenom negativa till Internets betydelse för
politik, då de menar att Internet ökar tillgången till information om politik. Allt fler söker efter
samhälls- och myndighetsinformation på nätet. Intresset att söka politisk information har också
ökat, även om det inte är någon särskild frekvent aktivitet. Internet har de senaste åren fått en

119

allt starkare ställning som informationskälla, även om TV fortfarande är det viktigaste mediet
(Findahl 2011, 2014). Noterbart är också att unga (16-35) har mycket större tilltro till Internets
roll i politiken än äldre. Yngre människor är också mer aktiva i att söka politisk information på
nätet. Sett till befolkningens intresse för information om politik på Internet ser vi ett långsamt
ökat intresse (Findahl 2014:61–62).
Driver sociala medier ett politiskt engagemang?
 Internets påverkan på samhälls- och politiskt engagemang har diskuteras. Boulianne (2009)
har efter att ha genomfört en så kallad metastudie funnit att Internet har små, men positiva
effekter på engagemanget. Gil de Züniga m.fl. (2012) visar dock i en amerikansk undersökning
av sociala medier med inriktning på nyheter, att denna typ av sociala medier kan ha positiva
effekter på användarnas politiska och samhälleliga engagemang. Engagemanget syns både på
nätet och utanför. En studie av politiska Facebookgrupper visar också på att deltagande i politiska
grupper på nätet också korrelerar med politiskt engagemang utanför nätet. Däremot kunde inte
något positivt samband fastställas mellan deltagande i dessa grupper och kunskap om politik,
sannolikt på grund av den låga kvaliteten på diskussionen inom dessa grupper (Conroy m.fl.
2012, jfr Baumgartner & Morris 2009).
 I takt med att sociala medier blivit ett allt större samhällsfenomen har också forskningen
intresserat sig för hur olika typer av sociala medier används i politiska sammanhang. Sociala
medier och dess koppling till politiskt engagemang har diskuterats av såväl amerikanska som
svenska forskare (Zhang m.fl. 2010; Gil de Zúniga m.fl. 2011; 2012; Gustafsson & Höglund
2011; Gustafsson 2012; Baumgartner & Morris 2009). Amerikansk forskning (Zhang m fl.
2010; Gil de Zúniga m fl. 2011; Theocharis & Quintelier 2014) indikerar att användning av
sociala nätverkssajter kan kopplas samman med ökat deltagande i samhället, men inte med ökat
politiskt deltagande. En senare studie pekar dock på ett samband mellan användning av sociala
nätverkssajter och ökat politiskt deltagande både på nätet och utanför (Gil de Zúniga 2012).
Gustafsson och Höglund (2011:523–524) menar att unga människor väljer att engagera sig i
sociala medier, medan äldre inte gör det. Ännu så länge är det dock de äldre som sätter normen.
Men om den unga generationen behåller intresse för sociala medier upp genom åldrarna kan
detta komma att ändras (Conroy m.fl. 2012; Nam 2012). Gustafssons (2012) studie av sambandet mellan sociala medieanvändning på Facebook och politiskt deltagande bland mestadels
19-34 åringar visar dock att sociala medier i sig själva inte gör att tidigare passiva åskådare blir
politiska deltagare. Deltagare som är medlemmar i intresseorganisationer ser sociala nätverkssajter som användbara verktyg för deltagande, medan deltagare som inte är det avstår från att
dela med sig politiska åsikter med sina vänner. De utsätts för politiskt innehåll men förhåller sig
passiva till det.
 Med sociala medier har det blivit lätt att visa vad man tycker. Genom ett knapptryck kan man
ta ställning för eller emot något. Att uttrycka en uppfattning på till exempel Facebook är lätt och
kräver liten ansträngning. Sannolikt går många med i Facebookgrupper av bara farten, utan att
direkt reflektera över det. Men även faktorer som grupptryck kan också vara ett skäl att gå med
i en Facebookgrupp. Här kan faktorer som grupptryck påverka engagemanget i ”rätt” riktning.
Att neka till en inbjudan som givits ”i gåva” kan uppfattas om en signal om att personen inte
står på samma sida som gåvogivaren. Då är det ofta mer bekvämt att gå med. Medlemskap kan
uppfattas som en gest av samhörighet, men även vara ett sätt att skapa social status genom att visa
att man är en god eller engagerad person som står för sina åsikter. Men medlemskap i en utvald
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samling Facebookgrupper kan lika gärna ses som ett slags ”impression management” för att skapa
det rätta intrycket (Valenzuela m.fl. 2009; Park m.fl. 2009) eller för ett önskat politiskt ”själv”;
en idealiserad politisk identitet (Marichal 2013). Sociala medier är en utmärkt möteplats för att
bygga identiteter, konsumera symboler och visa engagemang. Det är ett sätt att umgås, det ger
status, samt ger information. Men allt engagemang på sociala medier medför inte med automatik
engagemang i verkliga livet. På nätet umgås man med sina vänner och för att synas – inte primärt
för att prata politik eller umgås med företag. En indikation på det låga politikintresset på nätet
är att få Internetanvändare besöker politiska communitys (en procent 2009) eller bloggar om
politik (sex procent 2009) (Findahl 2009; jfr Findahl 2011:36–40).
 Genom sociala medier har det blivit lättare att göra ett ställningstagande. Exempelvis har
namninsamlingar via nätet vuxit fram som ett vanligt sätt att uttrycka sin mening i Sverige. Det
kräver inte heller en särskilt stor insats i tid eller resurser. Nära en tredjedel av svenskarna har
under de senaste tolv månaderna skrivit på en namninsamling eller annat upprop (Gustafsson &
Höglund 2011). Det har således blivit vanligare att skriva på namninsamlingar i sociala medier
än att göra det på papper. Men engagemang som stannar vid ett knapptryck, så kallad slacktivism
(Mozorov, 2009; Shirky 2011) leder sannolikt i sig själv inte speciellt långt. Dessutom saknar
många Facebookgrupper ett klart syfte förutom att ”visa en politisk åsikt”, uppmuntrar inte
till dialog med deltagaren och uppmanar heller inte deltagaren att göra mer än att just ”klicka”.
Däremot möjliggör de för deltagarna att prova på en aktivistidentitetet och presentera sig som
politiska subjekt för andra personer (Serup Christensen 2011; Marichal 2013).

Sociala mediers konsekvenser för
politisk kommunikation
Det är lätt att via medierna få uppfattningen att sociala medier har stor påverkan på den politiska
kommunikationen. Men forskningsläget ger en mer nyanserad bild. Som vanligt handlar det om
flera faktorer som källans trovärdighet, hur mottagaren mottar budskapet liksom om mottagaren
nås av och/eller är intresserad av budskapet. Låt oss titta närmare på det.
Sociala mediers trovärdighet och genomslag
Forskningen har visat att sociala medier har olika trovärdighet (Towner & Dulio 2011; Kaye
& Johnson 2011). I en studie om det amerikanska valet 2008 framkom att unga vuxna upplevde
webb-tv och de politiska kandidaternas egna sajter som mer trovärdiga och av högre kvalitet än
materialet på YouTube kanalen ”You Choose” och Facebook. Paradoxalt visade dock resultaten
att de deltagare som hade fått erfarenhet av ”You Choose” och Facebook i sig vara mer benägna
att rösta i valet. En förklaring till detta kan vara att de olika sociala medierna upplevs ha olika
grad av interaktivitet (Towner & Dulio 2011).
 Ett annat område som kan förklara varför sociala mediers trovärdighet uppfattas olika kan
kopplas till källan. Hur sociala medier värderas beror på om källan är en journalist knuten
till en etablerad nyhetsorganisation alternativt om källan är fristående (Hayes m fl. 2007). En
annan viktig frågeställning som påverkar trovärdigheten i sociala medier är hur bloggarna själva
ser på sina bloggar. Med bloggarnas ökande inflytande på mediedagordningen har frågan lyfts
om bloggarna skall anta ett etiskt regelverk; en fråga som är relevant med tanke på ett antal händelser som har orsakat skandal. Det har förekommit fall med att bloggare plagierat eller fabricerat
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material, angivit felaktiga identiteter eller tagit emot pengar från kommersiella intressen, samtidigt som de framställt sig själva som oberoende lokala röster. Även om det verkar vara viktigt att
vara ”etisk”, förefaller det för politiska bloggare vara svårt att vara etisk och trovärdig i praktiken
(Perlmutter & Schoen (2007). En förklaring till att det kan vara svårt att införa regler för ”bloggetik” är att många bloggare ser sig själva som den primära intressenten, och i vissa fall den enda
intressenten enligt principen: ”Min blogg, mina regler” (Kuhn 2007). Andra förklaringar till hur
politiska bloggars trovärdighet upplevs är kopplat till bloggläsarens egna erfarenheter. I en studie
av politiska bloggläsare framkom att storkonsumenter av politiska bloggar bedömde dessa bloggar
som mer trovärdiga än de som inte läste bloggar lika mycket. En förklaring till detta kan vara att
storkonsumenterna vet vilken typ av information de kan vänta sig på bloggen, samt också att
de har lättare att hitta politiska bloggar som ligger i linje med deras egen politiska uppfattning
(Johnson m.fl. 2007).
 Som i alla andra medier är det även i sociala medier viktigt att bli läst. En populär föreställning om sociala medier är att ”vem som helst” kan få genomslag för sina idéer. Konsekvensen
är att sociala medier har ”sänkt inträdeströskeln” till det sociala rummet. En amerikansk studie
(Hindman 2009) över vilka politiska bloggare som hade genomslag i form av många läsare visade
dock att ”the Average Joe Blogger” inte har så stort genomslag, trots upprepade medieinslag om
motsatsen. Tvärtemot den populära föreställningen visades dock att de politiska bloggarna var
en elit både i termer av utbildning och i sysselsättning. Många bloggare hade skrivande som yrke.
De var journalister, PR-konsulter, jurister, lobbyister och professorer. Att denna elit såg sig som
en representant för en ”Average Joe” blev då missvisande.
 De politiska bloggarnas innehåll och påverkan på demokratin är ett omdiskuterat ämne inom
såväl mediesfären som i forskarvärlden (Tremayne, 2007; Russell & Echaibi 2009; Meraz 2009).
Forskningsresultaten är tvetydiga, sannolikt beroende av vilken typ av bloggar som undersöks.
Forskning om bloggar kan delas in i fyra kategorier: agendasetting underifrån, granskning av
makten och makthavare, diskussionsforum samt som en ny kommunikationskanal mellan politiker och medborgare. Ett problem för forskningen är att bloggarna ser olika ut. Forskningen
har inte tagit hänsyn till bloggarnas specifika egenskaper, hur bloggandet påverkar bloggarna och
sist men inte minst bloggarnas subjektivitet (Siapera 2008; Lüders m.fl. 2007). En intressant
fråga är naturligtvis vem som påverkar vem i samspelet mellan sociala medier och traditionella
medier. En populär föreställning är att traditionella medier antingen påverkar vad som skrivs i
bloggarna eller att bloggarna påverkar medierna. Forskning kring inflytelserika bloggare under
det amerikanska presidentvalet 2004 visar dock att bloggare och medier levde i symbios och
i snabb hastighet påverkade varandra i båda riktningarna. Med tanke på att traditionella medier påverkar regeringens agenda, blir även politiska bloggar viktiga aktörer i agendasättningsprocessen (Wallsten 2007).
Sociala mediers roll i valkampanjer
 Sedan slutet av 1990-talet utropas varje val att bli ett Internetval, det vill säga att kommunikationen via nätet skulle ha en avgörande betydelse för valutgången (Strömbäck & Nord 2013;
Nord 2013, Karlsson m.fl. 2013; Findahl 2014). Detta har ännu inte inträffat. Sweetser & Lariscy
(2008) fann i en studie av de amerikanska mellanårsvalen 2006 att dialogen mellan väljare
och politiker ofta uteblev. Väljare som skrev på politikers Facebookväggar skrev ytliga positiva
budskap medan politiska kandidater sällan svarade på dessa meddelanden. Obamas presidentvalkampanj 2008 har av många forskare setts som genombrottet för sociala medier som en del
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av valkampanjarbetet. Sociala medier var en integrerad del valkampanjen som hade som syfte att
engagera och bygga relationer med det Demokratiska partiets gräsrötter. Obamakampanjen byggde
på informationsspridning. Detta gjordes med hjälp av en e-maildatabas med mer än 13 miljoner
adresser. Kampanjen använde sig också av sociala medier som Facebook, YouTube och Twitter för
att bygga upp en bas av politiska anhängare. Budskapet som genomgående kommunicerades till
anhängarna var att de hade makten att påverka kampanjen. Kampanjen använde sin webb och
MyBO (My Barack Obama) för att understödja gräsrötternas entusiasm. Resurser lades också på
att bygga personliga relationer med de som var online och få dem att känna att de ägde och själva
kontrollerade kampanjen och var en del av Obama-teamet. Obamas stab följde diskussionerna
på sajten för att göra deras kommunikation med anhängare så personlig och aktuell som möjlig.
Men, viktigt att notera, en sofistikerad användning av Internet var inte den enda förklaringen till
valframgången. Internet var ett stöd för kampanjstrategin och användes som en startpunkt till
partiets aktiviteter utanför nätet som sågs som det verkligt viktiga (Levenshus 2010; jfr Nord &
Strömbäck 2009).
Även i presidentvalet 2012 användes sociala medier på liknande sätt. En skillnad var dock att
användningen av sociala medier ökade både i omfång och i snabbhet. Genom användandet av
sociala medier blev kampanjkommunikationen snabbare och intensivare.
 Det svenska valet 2010 förutspåddes, mer än något tidigare val, komma att utspelas på nätet
och sociala medier. Av flera olika skäl blev det inte så. Främst för att politiker och de politiska partierna ännu inte var villiga att ”släppa taget om mikrofonen”. Ett exempel på detta är politikers
användning av microbloggen Twitter, där twittrandet i första hand blev en monolog i stället
för en dialog (Grusell & Nord 2012; jfr Small 2011). Detta mönster kunde även noteras i valet
2014. Nytt för valet 2014 var symbiosen mellan sociala medier och traditionella medier. I valet
2010 kunde noteras att Twitteraktiviteten ökade i samband med aktiviteter i media (främst TV).
Ett samband som blev än mer framträdande 2014 med tydliga kopplingar mellan twitterflöden
och partiledardebatter. Intressant att notera är även att hänvisningar till traditionella medier har
blivit en etablerad aktivitet. Kopplingen mellan traditionella medier och sociala medier är stark.
Av de 2616 statusuppdateringar som partierna gjorde är 1571 hänvisningar till andra mediekanaler (60 procent) (Grusell & Nord kommande 2015).
 En studie av Larsson & Moe (2011) av det svenska riksdagsvalet 2010 pekar på att endast en
liten del av politiska opinionsbildare stod för en väldigt stor mängd av twittren. Detta medium
verkade fungera som en ny kanal för röster som redan tillhörde en elit eller hade höga positioner
inom media och det politiska livet. En annan observation var att Twitter användes i första hand
som ett sätt att föra ut ett budskap snarare än som ett sätt att föra en dialog. Larsson & Moe
(2011) menar att deras studie tyder på att användningen av Twitter hade om någon effekt, så var
den minimal. Twitter kvarstår som en marginell företeelse. Detta kan dock komma att ändras.
Viss forskning visar att de politiker som använder Twitter för att föra en dialog med väljaren får
mer politiskt utbyte av denna plattform (Grant m.fl. 2010). Ett identiskt budskap via Twitter
och en dagstidning uppfattades av mottagaren mer positivt på Twitter än i dagstidningen. Skälet
var Twitter gör en politiker mer närvarande vilket skapar positiva associationer till denne (Lee &
Shin 2012).
 Allmänhetens intresse för att söka information om valet på nätet har ökat i jämförelse med
tidigare val (EU-valet 2004, valet 2006 och EU-valet 2009). Internet som politisk kanal spelar
dock fortfarande en marginell roll om vi ser till det dagliga användandet. Vid valet 2010 betraktades TV och dagstidningar som de viktigaste informationskällorna. En grupp skiljer sig
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dock ut sig; för unga (16-25) var Internet den viktigaste informationskällan för information om
valet 2010. De som använde Internet för att informera sig om valet 2010 har också diskuterat,
kommenterat och uttryckt egna åsikter om politik. Även om man gör en generös tolkning av vad
som betecknas som politisk aktivitet på nätet är gruppen politiskt aktiva endast cirka 20 procent.
Internets styrka är fortfarande att bidra till kontakter mellan personer som delar samma intressen
eller hobbys. Men än så länge har svenskarna i allmänhet inte något större intresse för politik på
nätet (Findahl 2011) även om intresset är större bland yngre än äldre (Findahl 2014).
 Att använda sociala medier i syfte att verkligen nå fram till väljarna i valkampanjer är inte lätt.
För en politiker som vill använda sociala medier för att nå sina väljare finns många fallgropar.
Man måste tänka på vilken publik man vänder sig till, vilka argument man skall användas sig av
och vilka medievanor målgruppen har. Sist men inte minst måste man ha kunskap om digital
marknadsföring (Leppäniemi m.fl. 2010). Det är inte givet att din målgrupp har en enhetlig
uppfattning om vad som gör en politisk sajt intressant (Lupia & Philpot 2005).
 Det handlar om att ha rätt budskap till rätt person. Här blir till exempel marknadsföringsmetoden Microtargeting allt viktigare i kommunikation med väljaren (Panagopoulous & Francias 2009).
Sociala medier – ett komplement?
 Sociala medier kan sägas vara ett nytt forum för politisk kommunikation. Forskning visar att
de kan ha positiva effekter på samhällsengagemang både på nätet och utanför (Boulianne 2009;
Gil de Züniga m.fl. 2010, 2011). Om vi sedan stöter på åsikter som överensstämmer med våra
egna eller inte beror på i vilka sociala medier vi vistas i (Zhang m fl. 2013).
 I princip kan nu vem som helst använda sociala medier för politisk kommunikation. Det finns
en potential i sociala medier om det används på rätt sätt. Genom sociala medier kan vem som
helst uttrycka sitt engagemang och skapa dialog och nya relationer. Ur ett politiskt perspektiv
”skapas en direktväg” mellan väljare och politiker på lika villkor, åtminstone i teorin. Forskningen kring sociala medier visar på en fragmentiserad publik och allt mer polariserade budskap
med olika trovärdighet (Pole 2010; Towner & Dulio 2011; Kaye & Johnson 2011; Hayes 2007).
Att vara demokratisk väljare och via nätet få till sig en allsidig och neutral information blir därför inte lätt (Johnson m.fl. 2007). De traditionella legitimitetsgrunderna för att få genomslag
i medier i form av utbildning och yrke är fortfarande väldigt påtagliga även i detta nya forum.
För att få genomslag som politiska bloggare krävs kunskap om mediernas logik, något som de
flesta människor saknar. Hindmans (2009) forskning om politiska bloggare i USA visar att den
nya tekniken inte avskaffat eliternas inflytande på opinionsbildningen. Alla har i praktiken inte
samma chans att få genomslag. Oser m.fl. (2013) menar att det finns starka bevis som tyder på
att nätdeltagande kan definieras som en speciell form av deltagande och att onlineaktivister är
en distinkt grupp som föredrar aktiviteter på nätet. Men dessa deltar även utanför nätet. Unga
använder också den nya tekniken för att engagera sig i politiken på ett nytt sätt. Samtidigt hävdar
Nam (2012) att de som deltar politiskt på nätet eller utanför inte skiljer sig åt. Gapet i politiskt
deltagande mellan de socioekonomiskt priviligierade och de socioekonomiskt underprivilegierade kvarstår. De som är inaktiva utanför nätet tenderar att vara inaktiva på nätet, men sannolikheten att de deltar ökar avsevärt om de använder Internet mer regelbundet.
 Sociala medier leder kanske till en utveckling av samtalsdemokratin, en vidareutveckling av
deltagardemokratin (Bengtsson kap 1). I teorin kan vi på nätet ställa olika åsikter mot varandra
och därigenom komma fram till insiktsfulla politiska beslut. Forskningen ger dock lite stöd för
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att detta skulle utgöra normaltillståndet på nätet. Ett ytterligare problem med just begreppet
”deltagardemokrati” är att det oklart vad som menas med politiskt deltagande. Deltagande kan
var mycket: allt från medlemskap i politiska partier och röstande i nationella val till att trycka
”gilla” på Facebook. Det kan därför vara svårt att avgöra vad den enskilde medborgaren lägger
in i begreppen ”politiskt deltagande” eller ”politiskt inflytande”. De politiska bloggarna är ofta
en ny kanal för journalistiskt kunniga medborgare. För att nå en stor publik råder fortfarande
de vanliga nyhetskriterierna. Det måste alltså vara något särskilt i de sociala medierna för att få
genomslag – detta gäller även i politiska sammanhang. När det gäller att skaffa sig information
och kunskap om politiska sakfrågor så utgör de traditionella medierna, tv, radio, dagspress tillsammans med det personliga samtalet med arbetskamrater och vänner fortfarande den viktigaste
källan för de flesta. Men det blir allt svårare att definiera vad som menas med traditionella medier
och personliga samtal. Mycket talar dock för att sociala mediers betydelse i politiken kommer att
öka till exempel vid mobilisering i samband med valrörelser och i krissituationer.
Sociala medier är en ny arena för det demokratiska samtalet. Principen för sociala medier är att
dela och delta. Men vad vi ser i dag är att det är få som är politiskt aktiva på sociala medier (jfr
Lilleker & Malagón 2010; Lilleker m.fl. 2010; Sweetser & Lariscy 2008; Gustafsson & Höglund
2011; Larsson & Moe 2011). I vilket fall är det inte klarlagt att användande av sociala medier
leder till ett politiskt engagemang. Få Internetanvändare besöker politiska communitys (Findahl
2009). På nätet umgås man med sina vänner och för att synas – inte primärt för att prata politik
eller umgås med företag (Hast & Ossiansson 2008, 2010; Findahl 2009; Findahl 2011; May
2010; Karlsson m.fl. 2013). Så länge som engagemanget för partipolitik är lågt bland allmänheten, så kommer sociala medier bara att vara ett komplement i valrörelserna framöver (jfr Vitak
m.fl. 2011; Nord 2013; Karlsson m.fl. 2013; Strömbäck & Shehata 2013; Oscarsson 2013).
Det räcker inte att ta ställning genom att skriva på digitala upprop eller att ”gilla” inlägg utan det
krävs ett mer aktivt deltagande. Dessutom måste fler medborgare, inte bara ”eliten”, engagera
sig i den offentliga debatten och intressera sig för politik. Hur gemene man skall förmås att gå
från att passivt ”gilla” till ett mer aktivt politiskt deltagande är en viktig uppgift för forskningen,
liksom för våra politiska partier.
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Kvinnor i spalterna

Om genusrepresentation i svensk morgonpress
Ronny Severinsson
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Så lyder det övergripande målet för jämställdhetspolitiken. För att
uppnå det måste vi ha kunskap om kvinnors och
mäns situation i samhället. Med hjälp av fakta i
form av statistik kan vi följa kvinnors och mäns
villkor inom många områden. Statistiken kan
användas i de jämställdhetsanalyser som krävs för
att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet. (SCB 2012)

Citatet är hämtat ur omslagstexten till den näst senaste utgåvan av Statistiska centralbyråns bok
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012. Man kan tillägga att det finns många
andra verktyg och metoder än statistik för att följa, belysa och analysera kvinnors och mäns situation i samhället (Armstrong 2004 s. 141). Det är lätt att rikta kritik mot att ”räkna kroppar” och
tolka fördelningen kvinnor och män inom olika samhällsområden som avgörande för förståelsen
av könsrelationer i samhället, i synnerhet om det inte grundas på en teoretisk förståelse av kön
som sociala konstruktioner (Alvesson 1997 s. 312-323; Fagerström & Nilsson 2008 s. 7-16).
Den följande redovisningen tar upp några resultat från en kvantitativ innehållsanalys av närmare
5 000 artiklar i sex svenska morgontidningar 2011 och tar samtidigt teoretisk utgångspunkt i
kön som en social och kulturell konstruktion.1

Syfte
Ett av de viktigaste sätten för människor att få information och kunskap om kvinnors och mäns
situation i samhället är via medier. Medierna är också en ”institution” i samhället (tredje statsmakten) som kan påverka jämställdhetspolitiken och bidra till att integrera ett jämställdhetsperspektiv i olika verksamheter i samhället. Mediekonsumenterna är både män och kvinnor
(jfr Tuchman 2012 s. 50 och 56). Men hur ser då jämställdhetsperspektivet ut i mediernas
innehåll? En tillspetsning av frågan kan till och med vara befogad: Hur ser genusrepresentationen i
mediernas innehåll ut andra dagar än den 8 mars det vill säga andra dagar än den årliga internationella kvinnodagen?
1 Undersökningen har genomförts med ekonomiskt stöd från Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse.
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Det finns relativt omfattande och aktuell forskning som på olika sätt handlar om genusrepresentation i etermedier (Jönsson 2004; Edström 2006; Löfgren Nilson 2009). När det gäller
dagspress finns en del innehållsforskning där genusrepresentation ingår som ett av flera andra
perspektiv (Sahlstrand 2000; Andersson Odén 2002 och 2003; Roosvall 2005). Däremot är det
mer begränsat med djupgående och aktuella studier som enbart fokuserar på kvinnor i svenska
tidningsspalter.
 Syftet med detta kapitel är att bidra till en fördjupad bild av jämställdhetsperspektivet i svenska
morgontidningar. Studien belyser förekomsten av kvinnor (relativt män) i spalterna, hur de
presenteras och i vilka sammanhang de framställs. Den behandlar också samband mellan
genus i tidningsledningarna, hos journalisterna och individerna i artiklarna. Kapitlet inleds med
en genomgång av forskningsfältets utveckling. Där presenteras de teorier och centrala begrepp
som bildar utgångspunkt för den empiriska resultatredovisningen. Till begreppen hör som
redan nämnts bland annat socialkonstruktivism (såväl genus som nyheter ses som konstruktioner), makt, synliggörande och representation. Teorierna om mediernas dagordningsfunktion
och medielogik (nyhetsvärderingsprinciper, gestaltning, spegling) liksom den feministiska nätverksteorin om homosocialitet präglar artikeln. Såväl aktörs- som strukturperspektiv uppmärksammas.

Genus och medier
Forskningsområdet genus och medier etablerades på bredare front i Sverige och Norden så sent
som under 1990-talet. För nordiskt vidkommande var antologin Nordisk forskning om kvinnor
och medier (Carlsson 1993) banbrytande när det gällde att sammanfatta och redovisa dåvarande
kunskapsläge kring kvinnoperspektiv i forskningen om journalistik, medier och kommunikation. För svensk del utgavs 1991 antologin Kvinnoperspektiv på masskommunikationsforskningen
(JÄMFO 1991). Den var en rapport från ett symposium anordnat av dåvarande delegationen
för jämställdhetsforskning.
 I ett internationellt perspektiv utkom 1978 den amerikanska antologin Hearth and Home
(Tuchman m. fl. 1978). Den har undertiteln Images of Women in the Mass Media och betraktas
av många som en startpunkt för forskningsområdet (Kearny 2012). Från europeiska forskare
kom 1994 boken Feminist Media Studies (van Zoonen 1994) vars innehåll beskrivs på följande
sätt av förlaget:
The text initially outlines some major themes in feminist media studies and
the ways in which they offer specific models for understanding the media. The
author goes on to examine the key questions posed by a gendered approach
within communication and cultural studies. Issues explored include: theories of
transmission, representation, construction and discourse; the structures of media
organization and production; the analysis of media representations through content
analysis and semiotics; the contradictions of the gendered image as spectacle; new
approaches to understanding the audience and the politics of media reception; and
the potential of feminist and interpretive research strategies. (van Zoonen 1994)
Boken betraktas som ett standardverk, inte minst för sitt framtidsperspektiv och sin breda ansats
(de Bruin 2001 s. 222; Kearny 2012). Citatet liksom bokens titel innehåller begrepp som femi-
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nistiskt perspektiv snarare än kvinnoperspektiv och begrepp som genus snarare än kön (jfr Hirdman 2001 s. 11-16; van Zoonen 2012).
 Gunilla Jarlbro (2006) skriver i det första kapitlet av sin bok Medier, Genus och Makt en belysande sammanfattning av utvecklingen från kvinnoforskning till genusforskning och den svenska
medieforskningens bidrag till genusvetenskapen. Den nya begreppsanvändningen återspeglas
i titeln på en antologi från JMK (Journalistik, medier och kommunikation) vid Stockholms
universitet 2002: Bromskloss och pådrivare. Medier, genus, social förändring (Camauër m. fl. 2002).
 I antologins inledande kapitel tar Leonor Camauër fasta på tre begrepp: publik-, massmedie- och representationsbegreppet, som är centrala för den feministiska massmediekritiken. Hon
omformulerar dem efter aktuella feministiska, medie- och kulturteoretiska perspektiv. Publikbegreppet betonar i detta perspektiv att människor är aktiva och skapar mening ur mediers innehåll, språk och struktur samtidigt som publikens tolkningsfrihet begränsas av just dessa faktorer.
Relationen mellan människor och medier innebär att de ständigt formar och formas av varandra.
Massmediebegreppet ses som heterogent, olika medier bör särskiljas och de kan under en och
samma period eller under olika perioder förhålla sig på olika sätt till social förändring det vill
säga både fungera som bromskloss och som pådrivare. Representationsbegreppet, som handlar
om förhållandet mellan medier och verklighet, tar fasta på att medier konstruerar verkligheten
på specifika sätt samtidigt som de representerar den och därför aldrig kan erbjuda ”sanna” och
fullständiga bilder. Enligt författaren bör man kräva att dessa konstruktioner bättre relaterar till
mångfalden av mänsklig erfarenhet (Camauër 2002).
Camauërs feministiska medieteoretiska perspektiv är inte bara en omformulering utan kan
också ses som ett avståndstagande från det kommunikationsteoretiska perspektiv som brukar
benämnas överföringsmodellen och som präglade den tidiga effektinriktade medieforskningen.
Då betraktades publiken som passiv och grundmodellen med sändare, meddelande och mottagare utgick något tillspetsat från att medierna och deras innehåll speglar verkligheten (jfr Asp
1986; Bengtsson 2001 s 25 ff.; Kleberg 2006 s 16 ff.). Det synsättet präglade den tidiga feministiska mediekritiken och dess olika inriktningar, liberalfeminism, radikalfeminism samt socialistisk eller marxistisk feminism (Gemzöe 2002 s 76 ff.; Kleberg 1993 s. 11-17 och 2006 s. 13 ff.).
 Det nyare feministiska medieperspektivet tar sin utgångspunkt i den brittiska forskningstradition som kallas cultural studies, när det gäller synen att medierna inte speglar utan är med och
konstruerar verkligheten (Hall 1996; Turner 1992). Traditionen bygger på en konstruktivistisk
samhällsyn som utgör den teoretiska grunden inom kunskapssociologin (Berger & Luckmann
1967 s. 15). Liknande perspektiv förekommer också hos ledande amerikanska medieforskare
som pekat på att nyheterna i medierna i stället för att spegla bidrar till att skapa samhället genom
att göra det till en social verklighet eller socialt fenomen som vi gemensamt uppfattar (Tuchman
1978).
 Övergången i begreppsanvändningen från kvinno- till genusperspektiv eller för den delen från
kön till genus handlar också om ett konstruktivistiskt synsätt. Förenklat syftar begreppet kön på
det biologiska könet medan genus syftar på det socialt konstruerade könet. I samhällsvetenskapligt perspektiv handlar genus om att män och kvinnor utvecklas och formas i ett socialt och
kulturellt sammanhang (jfr Alvesson 1997). Genusbegreppet grundas på en kulturell tolkning
av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor (Jarlbro 2006 s. 12-14). I debatten kring
begreppet har bland annat framförts att åtskillnaden mellan kön och genus i för hög grad förenklar beskrivningen av relationen mellan biologiskt kön och socialt/kulturellt genus (jfr Alvesson
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s. 313-314; Engström 2008 s. 28-30). En litteraturöversikt sammanställd av Gabriella Sandstig
(2002 s. 17) tar upp att forskare har pekat på behovet av att tillföra ytterligare en kategori, symboliskt genus, i den vetenskapliga genusdiskursen.
 Genusbegreppet är naturligtvis nära sammankopplat med makt och maktrelationer mellan
män och kvinnor i samhället (ibid. s 28 ff.; Lipman-Blumen 1976; Hirdman 2001). Genusforskning fokuserar på mönster och maktstrukturer, hur dessa framförallt är negativa för kvinnor och hur förhållandena skulle kunna ändras (Jarlbro 2006 s. 14). I boken Genus, medier och
masskultur skriver författarna:
Utan att ta hänsyn till makthierarkier blir ett genusperspektiv uddlöst. Man
kan till och med säga att forskning och resonemang om män och kvinnor (eller
feminitet och maskulinitet) som utesluter maktdimensionen, egentligen inte kan
kallas för genusforskning. (Fagerström & Nilsson 2008 s. 12)
Författarna, som är konstvetare respektive litteraturvetare, tar i boken inledningsvis upp hur
genusbegreppet har utvidgats under de senaste decenniernas forskning och ger därefter en kunskapsöversikt som grundas på aktuell forskning inom området masskultur. Även Jarlbros (2006)
översikt visar, som nämnts, på genusperspektiv inom senare års medieforskning vilket också gäller
för den av Högskoleverket utgivna skriften Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap (Kleberg 2006). Samtidigt som mångfalden har ökat kan man identifiera två större områden
inom svensk forskning om genus och medier. Det ena området rör mediernas representationer av
genus och det andra rör genusrepresentationen i medieorganisationerna (jfr Jarlbro 2006 s. 17).
Synliggörande
 Synliggörande kan kopplas till en hierarkisk syn på genus som pekar på att det är mannen som
utgör den nedärvda normen i samhällskulturen (Lipman-Blumen 1976 s. 18; Hirdman 2001 s.
59-60). I den klassiska boken The Media and Modernity, A Social Theory of the Media beskriver
Thompson ur ett historiskt perspektiv om kampen att synliggöras i den medierade offentlighet
som skapas av medierna och vilken betydelse denna kamp har i dagens sociala och politiska
samhälle. Om man talar om olika former av makt i samhället så utgör medierna en del av de
kulturella institutioner som har symbolisk makt. Med symbolisk makt menar han förmågan att
gripa in i händelsernas gång, påverka andras handlande och rent av att skapa händelser med hjälp
av produktion och överföring av symboliska former (Thompson 2001 s. 27 ff. och s. 305).
 Agendasettingteorin som bygger på empiriska studier av politiska valkampanjer handlar också
om mediernas makt att påverka och skapa dagordningen och visar därmed på vikten av att
synliggöras i medierna. Teorin innebär inte att medierna kan kontrollera vad människor har
för åsikter i olika frågor men de kan däremot styra vilken vikt och betydelse vi ska tillmäta olika
samhälls- och politiska frågor (McCombs & Shaw 1972). Teorin har många år på nacken och
upphovsmännen skriver själva om hur den har utvidgats under en tjugofemårsperiod:
Agenda setting is considerably more than the classical assertion that the news tells
us what to think about. The news also tells us how to think about it. Both the
selection of objects for attention and the selection of frames for thinking about
these objects are powerful agenda-setting roles. (McCombs & Shaw 1993 s. 62)
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Vidare summerar de forskning som kan generaliseras till att den primära tendensen i nyhetsmediernas dagordningsfunktion (agenda setting) är att framhäva socialt konsensus kring vad
som är den viktiga agendan. De menar också att medierna inte tillhandahåller separata agendor
för olika demografiska grupper i samhället (ibid. s. 64; se även Coleman m. fl. 2009). Detta kan
tolkas som att dagordningsfunktionen är en faktor för att bevara status quo kring det som brukar
kallas den rådande könsmaktordningen i samhället (jfr Fagerström & Nilsson 2008 s. 7).
Forskningen visar genomgående att det rådande paradigmet inom journalistiken är att använda
elitkällor, vilket innebär att de som anses ha rätt auktoritet också har en större chans att synliggöras i medierna. När prestigfyllda officiella källor dominerar nyheterna legitimeras eller till och
med förstärks den rådande maktstrukturen i samhället (Berkowitz 2009 s. 102).
 Mediernas roll för demokratin i ett samhälle, när det gäller att granska de inflytelserika i samhället, att informera medborgarna eller att vara en mötesplats där åsikter kan brytas mot varandra
förutsätter att kvinnor blir lika synliggjorda som män (jfr Jarlbro s. 8 och s. 23-24). Det distinkta
begreppet ”symbolic annihilation”, på svenska symbolisk utplåning, introducerades 1978 av Gay
Tuchman och används fortfarande för att beteckna frånvaron av kvinnor och deras erfarenhetsfärer i exempelvis mediernas nyhetsutbud (Tuchman (2012/1978).
Representation
 Synliggörande operationaliseras vanligen i empirisk forskning om medier och genus med
begreppet, representation. Representation kan då i kvantitativa sammanhang avse frekvensen i
framträdanden i medierna, med andra ord hur väl kvinnor är representerade (över- eller underrepresenterade) i olika typer av medieinnehåll. Tuchmans teoretiska begrepp symbolisk utplåning
kan analyseras som närvaro eller frånvaro såväl i medieorganisationerna som i mediernas utbud.
Monica Löfgren Nilsson (2009) använder termen könsbalans i sina studier av kvinnor och män
både i organisationen och i nyhetsinnehållet i Sveriges television under en 45-årsperiod.
 Teorin om mediernas dagordningsfunktion, som den beskrevs i föregående avsnitt, fokuserade i den inledande fasen, eller den så kallade första nivån, på vad som rapporteras och kan
också operationaliseras kvantitativt i frågeställningen om hur stor uppmärksamhet olika objekt
till exempel ämnen och aktörer får i medierna (Coleman m fl. 2009 s. 149; First 2002 s. 35-37;
Strömbäck 2009 s. 102-115).
Att all publicitet är bra publicitet är en sanning med modifikation. Synliggörandet kan vara
omfattande men sammanhanget kan vara negativt på en mängd tänkbara sätt (jfr Sandstig s. 49;
Thompson s. 176 ff.). Representation i mer kvalitativ bemärkelse handlar om hur kvinnor framställs i medierna, det vill säga att när de väl representeras är det oftast utifrån stereotypa könsroller
(Jarlbro 2006, Fagerström & Nilsson 2008 s. 47). Man kan således utifrån Tuchmans synsätt
exempelvis analysera hur kvinnors erfarenhetssfärer framställs i medieutbudet.
På samma sätt som vi tidigare såg hos Camauër (2002 s. 15) framhåller Fagerström och Nilsson (2006 s. 30-31) att representation i bemärkelsen hur någon uppmärksammas i medierna
måste ses som en konstruerad framställning och inte någon fullständig återspegling som kan ha
anspråk på objektivitet. Skildringarna är ofta subjektiva och av nödvändighet ofullständiga. I
förlängningen av hur mediernas representationer ser ut uppstår också frågan om hur människor
identifierar sig med dessa vinklade budskap.
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Ett liknande perspektiv har etablerats i och med utvecklingen av dagordningsteorin till en andra
nivå, som också den är inriktad på hur olika objekt beskrivs i medierna. Det är då fråga om den
uppmärksamhet som ges åt olika attribut, egenskaper eller sammanhang i mediernas beskrivningar av olika objekt (Coleman m fl. 2009 s. 149; Strömbäck 2009 s. 113).
Från dagordningsteorins andra nivå är steget inte långt till gestaltningsteorin som i engelsk
litteratur kallas framing. En del forskare menar att gestaltningsteorin ska ses som en del av dagordningsteorin medan andra hävdar att den är en självständig och bredare teori eftersom den
inte bara inbegriper mediernas representationer av verkligheten utan också mer ingående tar upp
hur dessa påverkar människors uppfattning av samma verklighet (Strömbäck 2009 s. 114 och
119). Gestaltningsteorin har sociologiskt ursprung från 1970-talet och grundtanken är att all
kommunikation innebär att vi gestaltar verkligheten på något särskilt sätt för att skapa mening åt
tillvaron och organisera den utifrån våra erfarenheter (ibid.). Budskapen blir omedvetet vinklade.
I den tidigare nämnda summeringen av dagordningsteorins utveckling menar upphovsmännen
att det var Todd Gitlin (1980) som med sin klassiska studie om hur amerikanska nyhetsmedier trivialiserade (ideologisk gestaltning) studentrörelsens politiska aktiviteter under 1960-talet
introducerade gestaltningsteorin i medieforskningen.
 Analyser av representation kan slutligen också föras in under det breda teoretiska området som
kallas medielogik. Även detta begrepp myntades av sociologer som definierade det på följande sätt:
In general terms, media logic consists of a form of communication; the process
through which media present and transmit information. Elements of this form
include the various media and the formats used by these media. Format consists,
in part, of how material is organized, the style in which it is presented, the focus
or emphasis on particular characteristics of behavior, and the grammar of media
communication. Format becomes a framework or a perspective that is used to
present as well as interpret phenomena. (Altheide & Snow 1979 s. 10)
Medielogiken handlar om hur nyhetsjournalistiken konstrueras och kan delas upp i fyra huvuddelar: mediedramaturgi, medieformat, mediernas arbetsrutiner samt deras arbetsmetoder.
Mediedramaturgi är helt enkelt berättartekniker, medieformatet är hur väl en händelse passar
olika medieformer, mediernas arbetsrutiner syftar på att nyhetsproduktion är en rutiniserad verksamhet och mediernas arbetsmetoder handlar om arbetslogiken (Hadenius m. fl. 2009 s. 332;
Nilsson 2001 s. 153-155).
Sammanfattningsvis har genomgången visat att genusrepresentation i medierna enligt olika
teorier är en fråga om konstruktion snarare än en spegling av verkligheten. Dessa konstruktioner i
medierna kan däremot påverka verkligheten, inte minst genom dagordningsmakten. Mediernas
dagordning påverkar både medborgarnas och politikernas dagordning (Strömbäck 2009 s. 108).
Homosocialitet
 Homosocialitet är en teori som handlar om både makt, synliggörande och representation.
Teorin utvecklades i USA under 1970-talet av Jean Lippman-Blumen. Hon definierade begreppet homosocialitet som “the seeking, enjoyment, and/or preference for the company of the same
sex” (Lipman-Blumen 1976 s. 15-16). I vidare förståelse handlar det om band mellan personer
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av samma kön vilket kan kopplas till idéer om gemenskaper såväl i samhällslivet som på arbetsmarknaden (ibid. se även Hirdman 2002 s. 19). Lipman-Blumen tar utgångspunkt i mäns
intresse för andra män som kan iakttas redan i barndomen (pojkar leker med pojkar) och sedan
kanaliseras och uppmuntras av i stort sett alla sociala och samhälleliga institutioner som omger
män. Fram till 1970-talet hade männen i princip ensamrätt till alla samhällsresurser i ett USA
som var socialt stratifierat eller uppdelat i skikt där männen kontrollerade makten i allt från politik till ekonomi (ibid). Med uppkomsten av en feministisk rörelse inleddes en viss omfördelning
av resurserna och kvinnor kunde utveckla sina egna homosociala nätverk i samhället (ibid s. 18).
 Lipman-Blumen noterar också att det är psykologiskt självklart att individer gärna identifierar
sig med andra individer som de uppfattar har kontroll över resurser, vilka de än må vara i den
givna situationen. Därmed kan man vidga teorin till att omfatta heterosociala beteenden, det vill
säga att kvinnor orienterar sig mot män med makt eller omvänt att män orienterar sig mot kvinnor med makt (jfr Olsson 2010 s. 13).
 Teorin om homosocialitet både kan och har tillämpats på olika sätt i svensk forskning om
medier. Djerf-Pierre utgår implicit från teorin i sina studier av svensk medieelit och betydelsen av
informella nätverk och socialt kapital för att nå höga befattningar (Djerf-Pierre 2005 s. 278 och
2007 s. 96, se även Sandstig 2002 s. 43 ff.). I en jämförande studie av en veckotidning med män
som målgrupp (Fib aktuellt) och en annan som vänder sig till kvinnor (Veckorevyn) studerar Anja
Hirdman (2002 s. 21) hur tidningarnas tilltal i form av ”homosociala medierum” skapar band
till sina läsare. Homosocialitet kan också komma till uttryck i form av symboliskt stöd respektive
symboliskt våld eller andra makttekniker som används i exempelvis debatter och samtal i TV
(Edström 2006 s. 52-53). Forskning om journalister och deras källor berör också homosocialitet
även om kopplingen inte alltid klargörs (Sahlstrand 2000). En aktuell studie av musikjournalister
tillämpar teorin och visar att kvinnliga musikjournalister rapporterar mer om kvinnliga artister
än vad män gör (Olsson 2010 s. 13).
För att knyta an till teorin om medielogik kan homosocialitet ses som en del i mediernas
arbetsrutiner, där nyhetsproduktionen bygger på fasta rutiner för att bland annat hantera en hög
tidspress. Etablerade nätverk skapar snabbhet i arbetsrutinerna. En rimlig hypotes är att dessa
nätverk är homosociala, vilket ofta kan iakttas, när man anlitar experter i rapporteringen från
stora oväntade nyhetshändelser som exempelvis terrordåd.
Avgränsningar och teoretiska utgångspunkter
 Mot bakgrund av den teoretiska översikten som både inbegriper masskultur och medier är
det viktigt att framhålla att det finns en stor mångfald inom båda kategorierna. Det är vanligt
att skilja mellan yttre mångfald, att det finns flera olika medier, och inre mångfald inom enskilda medier (SOU 1995:37 s. 159). Genusrepresentation kan se olika ut över tid, mellan olika
medier samt inom enskilda medier (Camauër 2002 s. 15; Jarlbro 2006 s. 19). Den här studien
är avgränsad till dagspress men fångar upp mångfald genom att tidningar med olika egenskaper
ingår i urvalet och genom att alla olika redaktionella avdelningar i tidningsinnehållet analyseras.
 Teorin om homosocialitet operationaliseras genom analys av i vilken omfattning och i vilka
sammanhang kvinnor och män i redaktionerna uppmärksammar andra kvinnor och män i sina
artiklar. Olika aspekter av medielogik berörs i undersökningen. Mediernas arbetsrutiner fångas
upp dels vid jämförelsen av hur genus på ledande poster påverkar innehållet, dels vid jämförelser
mellan nyhetsartiklar och mer förplanerat tidningsinnehåll.
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Material och metod
Jämställdhetsperspektivet i tidningarnas innehåll studeras med utgångspunkt i genusbegreppet
som en social och kulturell konstruktion. Det gäller främst den del av undersökningen som
belyser i vilka yrkes- och samhällsroller kvinnor framträder i artiklarna. Kopplat till synlighet,
representation och teorin om mediernas dagordningsfunktion handlar denna del av analysen om
hur kvinnor framställs. Den inledande resultatpresentationen utgår dock från en operationalisering av dessa teoretiska begrepp som tar fasta på hur ofta kvinnor är representerade. Men först
kommer en kortfattad redovisning av material och metod.
Undersökningen baseras på sex strategiskt valda tidningar, tre av dem med en man och tre med en
kvinna som högst ansvarig för tidningsinnehållet. Som framgår av tabell 1 har de antingen titeln
chefredaktör eller redaktionschef, gemensamt är att de har rollen som ansvarig utgivare. Samtliga
har en kvinna på posten som nyhetschef (Sydsvenskan har två nyhetschefer en kvinna och en man).
 Tabell 1 visar att urvalet innehåller tidningar med olika upplagestorlek, utgivningsfrekvens
och format. Förutom lokaltidningar av olika karaktär ingår också en storstadsmorgontidning,
Sydsvenskan, vilket ökar bredden i urvalet.
Tabell 1. Tidningarna i undersökningen (uppgifter från 2011)
Tidning

Utgivningsort

Upplaga
(2011)

Utgivningsfrekvens

Format

Chefers genus

Hallandsposten
(HP)

Halmstad

30 000

6 dag/vecka

Tabloid

Chefredaktör: kvinna
Nyhetschef: kvinna

Gefle Dagblad
(GD)

Gävle

25 100

7 dag/vecka

Tabloid

Chefredaktör: kvinna
Nyhetschef: kvinna

Jönköpingsposten Jönköping
(JP)

34 400

6 dag/vecka

Fullformat

Redaktionschef: man
Bitr. red.chef: kvinna

Sydsvenskan
(SDS)

Malmö

111 000

7 dag/vecka

Tabloid

Chefredaktör: kvinna
Nyhetschef: 1 kv, 1 man

Värnamo Nyheter (VN)

Värnamo

18 700

4 dag/vecka
(må, ti, to, lö)

Fullformat

Redaktionschef: man
Nyhetschef: kvinna

Smålänningen
(Smålän)

Ljungby

12 700

5 dag/vecka
(må–fre)

Tabloid

Redaktionschef: kvinna
Nyhetschef: kvinna

Morgontidningar är särskilt intressanta att studera ur det teoretiska perspektivet om deras
betydelse för dagordningsfunktionen (jfr McCombs & Shaw 1993 s. 64). I dagens fragmenterade mediesystem med många olika medier och plattformar har morgontidningarna fortfarande en central roll på de lokala arenorna även om den minskat väsentligt jämfört med 2011.
Urvalet består av en veckas utgåvor, den 5-11 september 2011. Metodstudier visar att en
vecka ger en god statistisk bild av tidningsinnehållet, det fångar upp veckorytmen i innehållsproduktionen liksom rytmen av händelser i samhället som tidningarna bevakar (Odén Andersson & Andersson, 2003, se även Nordberg & Edström 2007 s. 425). September kan anses vara
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en normal nyhetsmånad utan högtidshelger eller avvikande större evenemang. Urvalet omfattar
alla redaktionella artiklar utom servicematerial. med servicematerial avses sådant som inte är
rent journalistiskt material, till exempel tv-tablåer, resultattablåer, serier, recept, väderkartor och
liknande (jfr odén, Wadbring 2003 s. 18-20). insändare, debattartiklar samt läsarmaterial på
familjesidan i form av minnesord och högtidsdagar ingår däremot i studien. detsamma gäller
artiklar från tidningarnas telegrambyrå (tt).
metoden är kvantitativ innehållsanalys, som är en teknik för systematisk, objektiv och kvantitativ beskrivning av ett manifest kommunikationsinnehåll. metoden beskrivs utförligt av nilsson (2010). definitionen av de variabler som används i denna artikel redovisas i löptexten i den
följande resultatpresentationen.

Genus bakom tangentbordet
Vi inleder med att belysa genusrepresentationen när det gäller vem som skrivit artiklarna. resultatet speglar tidningarnas bemanning vid undersökningsperioden och inte den redaktionella
personalens genusfördelning. andra förutsättningar som påverkar analysen är hur många av
artiklarna som är försedda med byline eller annan signatur. knappt hälften, 46 procent, av alla
artiklar i undersökningen har någon form av signatur. detta beror på att notiser i allmänhet är
osignerade och att mer än hälften av tidningarnas artiklar är notiser.
Figur 1 visar att av alla artiklar med byline är 39 procent signerade av kvinnor och 61 procent
av män. en av tidningarna i studien, smålänningen skiljer ut sig med en svag majoritet (52
procent) kvinnor i byline. Vad detta beror på är svårt att säga, men den är en av tidningarna med
kvinnor i ledningen.
Figur 1. andel artiklar i olika avdelningar signerade av kvinnor 2011 (procent)
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Figur 1 ger en stereotyp bild av att män och kvinnor skriver om olika områden i ett mönster som
brukar delas upp i hårda och mjuka nyheter (jfr Löfgren Nilsson 2009; Nordenhem & Norton
2010; Gemzöe 2002 s. 82 ff,). Det står en kvinna bakom signaturen i närmare hälften av de signerade inrikesartiklarna. I övrigt är deras domäner familjeavdelningen, nöje, kultur och featurereportage. Definitionen av feature är artiklar som inte är nyheter utan reportage om exempelvis
resor, trädgård, hälsa som vanligen finns i helgbilagor. Männens domän är sport, ekonomi och
utrikesnyheter. En fördjupning kring sporten i de olika tidningarna visar på en spännvidd från
fem procent signerade av kvinnor i Gefle Dagblad och Värnamo Nyheter till som mest 23 procent
i Sydsvenskan. Det är männens revir.
 Den lokala nyhetsrapporteringen från utgivningsorten signeras i lika stor utsträckning av
kvinnor och män. På ledare och opinionsavdelningen (saknas i Värnamo Nyheter) når kvinnorna
upp till 44 procent av signaturerna. I enskilda tidningar, Jönköpings-Posten och Sydsvenskan är
de nästan uppe i 50 procent och i Gefle Dagblad i klar majoritet, 65 procent. Tre av tidningarna
i innehållsanalysen, Hallandsposten, Sydsvenskan och Gefle Dagblad har kvinnor på posten som
politisk redaktör för ledaravdelningen, vilket i de båda senare fallen har betydelse för att man
släpper fram fler upphovskvinnor bakom den politiska kommunikationen.
Utfallet i figur 1 kan jämföras med resultat från journalistundersökningen 2005 vid JMG
(Institutionen för journalistik, medier och kommunikation), Göteborgs universitet. Den visar
andelen kvinnliga journalister inom olika bevakningsområden baserat på en frågeundersökning
(Asp 2007). Andelen kvinnor som bevakade feature var 58 procent, sport 13 procent, familj
72 procent, kultur 56 procent, nöje 41 procent, ekonomi 40 procent, utrikes 50 procent och
ledare/kommentar 22 procent (Löfgren Nilsson 2007 s. 48). Givet de helt olika undersökningsmetoderna, skillnaden i tid och kategoriseringar, kan man hävda att resultaten till stora delar
validerar varandra. Undantagen är de båda sistnämnda kategorierna, dels utrikes där kvinnor är
underrepresenterade i innehållsanalysen, dels opinion/ledare/kommentarer där kvinnor är överrepresenterade i innehållsanalysen jämfört med journalistundersökningen.

Genus i personjournalistiken
Personifiering är en viktig beståndsdel i medielogiken för att fånga uppmärksamhet och skapa
identifikation hos mottagarna (jfr Strömbäck 2009 kap 6). Drygt 80 procent av artiklarna i
studien innehåller någon person. Artiklarnas huvudperson har bedömts i en sammanvägning
av rubrik, ingress, brödtext och bild. Om huvudperson inte framgår tydligt (i artiklar med två
eller flera personer av samma eller olika kön) har den först omnämnda personen definierats som
huvudperson. Tabell 2 visar genusfördelningen i artiklarna totalt och i de enskilda tidningarna.
Tabell 2. Genus hos artiklarnas huvudperson 2011 (procent)
Tidning

HP

GD

JP

SDS

VN

Smålän

Totalt

Huvudperson man

70

70

74

66

70

69

70

Huvudperson kvinna

30

30

26

34

30

31

30

Summa

100

100

100

100

100

100

100

Antal artiklar

623

729

787

953

470

482

4 044
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resultatet visar på stor obalans, endast 30 procent av artiklarna har en kvinna som huvudperson.
Jämför vi tidningarna i den här undersökningen är det främst likheten mellan fyra av dem som är
slående. avvikarna är Jönköpings-Posten som ligger fyra enheter under och Sydsvenskan som ligger
fyra procentenheter över genomsnittet på 30 procent. Variationen är inte särskilt stor men med
tanke på den låga nivån är det rimligt att påstå att varje enhet gör skillnad. resultatfördelningen
över de enskilda tidningarna tyder på att det inte finns något samband mellan genus i tidningarnas ledarskap och att kvinnor uppmärksammas i spalterna (jfr Craft & Wanta 2004; beam &
di Cicco 2010).
genusfördelningen i tabell 2 skiljer sig inte nämnvärt från resultaten i andra liknande undersökningar. Projektet Publicistiska bokslut vid göteborgs universitet kom fram till ett genomsnitt på 27 procent kvinnor som huvudperson i lokala nyhetsartiklar i sju stora lokaltidningar
2001 och 23 procent för sju andra stora lokaltidningar 2002 (andersson odén 2002 och 2003).
nyheterna i dagens nyheter, sveriges radio P1och sveriges television svarade tillsammans för
32 procent kvinnor i en studie 2000 nordberg & edström 2007). det ideella global media
monitoring Projekt (gmmP) räknade kvinnor i olika urval av medier under en dag 2009 i 108
länder. resultatet för sverige blev 32 procent, att jämföra med 24 procent i det globala genomsnittet. Vid den svenska mätningen 2000 blev resultatet 31 procent och 2005 blev det 30 procent
(edström 2011). sydsvenskan ökade enligt interna data från 33 procent 2007 till 34 procent
2011. två svenska lokaltidningar Västerbotten-kuriren och Piteåtidningen har satsat hårt på att
förbättra genusrepresentationen mellan 2005 och 2010. den ökade från 30 till 33 procent i det
Figur 2. artiklar i olika avdelningar med kvinna som huvudperson 2011 (procent)
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första fallet och från 29 till 30 procent i det andra fallet (Torstensson & Jonasson Juvel 2010 s.
15-23). Att utvecklingen står stilla över tid är nedslående.
 När det gäller genus hos skribenterna kunde vi tidigare se att det fanns traditionella manliga
och kvinnliga domäner i tidningarna. En naturlig fråga blir då om kvinnorepresentationen också
ser olika ut på olika platser eller i olika genrer av innehåll. Figur 2 visar i vad mån kvinnor förekommer som huvudperson i olika avdelningar.
Utfallen är snarlika när man jämför kvinnor i respektive bakom artiklarna (figur 1 och 2). De
domäner där kvinnor mest synliggörs är barn/ungdomssidorna, feature-, kultur- och nöjesavdelningarna och där de framträder minst är på sporten, ekonomi- och utrikesavdelningen.
 Ett sätt att tolka resultaten är att det finns olika intressemönster hos ganska stora delar bland
män och kvinnor både i samhället och bland journalister (Löfgren Nilsson 2007 s. 48; Steiner
2009 s. 120). Läsarundersökningar bland allmänheten både över tid och på en mängd lokala
orter visar att intresset för och läsningen av olika sorters innehåll bland manliga och kvinnliga
läsare följer mönster som är i linje med de domäner vi pekat på ovan (Strid 2008 s. 338-339;
Severinsson 1991).
Med både producenter, innehåll och konsumenter i resonemanget kommer man in på ämnet
utbud och efterfrågan. Ska tidningarna enbart tillgodose läsarnas efterfrågan eller ska de vara med
och spela roll inom en så viktig fråga som genusförhållandena i samhället? Oberoende av manliga
och kvinnliga domäner visar resultaten i figur 2 att kvinnor som utgör hälften av läsekretsen är
mer eller mindre kraftigt underrepresenterade i innehållet så när som i featurematerialet och på
ungdomssidorna. En granskning av de senare visar dessutom att det främst handlar om unga
flickor som medverkar som gästskribenter och skriver om andra flickor, alltså ett tydligt exempel
på homosocialitet mellan kvinnor. Ungdomssidor finns inte i alla tidningarna och antalet artiklar
är därför litet.
De mest enhetliga mönstren mellan de enskilda tidningarna och kvinnor som huvudperson kan
noteras för förstasidan och sporten. I så gott som alla tidningarna förekommer kvinnor i något
högre grad på förstasidan jämfört med tidningen som helhet. Samtidigt är i princip alla lika
dåliga på att lyfta fram kvinnor i sporten. Det är dock inte samma sak som att man inte bevakar
kvinnors idrott. Men när det gäller lagidrotter är det ofta tränaren, en man, som figurerar som
huvudperson. Det är en stor brist att kvinnor inte synliggörs mer i sportjournalistiken. För att
knyta an till Tuchmans (2012 s. 56) betoning att medier är socialisationsagenter för nya generationer så missar tidningarna möjligheten att vara med att lyfta fram kvinnor och flickor som
förebilder för andra ungdomar, särskilt på det lokala planet. Problemet har bemötts av andra
lokaltidningar till exempel Västerbottens-Kuriren och Piteå-Tidningen genom att man utöver att
prata med tränare kontaktar spelare direkt eller via mobil så att de själva får uttala sig om sina
insatser och lyfts fram i artiklarna. Ett annat sätt har varit att skriva mer om annat än ren tävlingsidrott och vända sig mer mot ungdomsidrott. Erfarenheterna visar att det trots satsningar
är svårt att förbättra genusrepresentationen på sporten men att satsningarna har accepterats av
läsarna (Torstensson & Jonasson Juvel 2010 s. 16-23). Även om sporten är det svagaste området
för kvinnor i spalterna så visar genusfördelningen i figur 2 att det krävs krafttag långt utöver
denna avdelning för att synliggöra kvinnor i journalistiken.
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Vem skriver om vem
Det här avsnittet fortsätter med journalisternas rapportering och belyser sambanden mellan
genus hos artikelförfattarna och genus hos artiklarnas huvudperson, det vill säga frågan huruvida
kvinnor skriver om kvinnor och män skriver om män.
 Mönstret är mycket tydligt. Män skriver om män! Kvinnor skriver om män och kvinnor i
nästan lika stor utsträckning, eller åtminstone till 45 procent om kvinnor. Den tydliga tendensen
att män inte uppmärksammar kvinnor går dessutom rakt över alla tidningarna. Sämst är det i
Gefle Dagblad och Jönköpings-Posten (22) procent, och något bättre i Sydsvenskan, (30 procent).
Kvinnor är bättre på att uppmärksamma kvinnor. I ett par fall, Gefle Dagblad och Värnamo
Nyheter, kan man notera att kvinnor skriver om kvinnor i lika stor utsträckning (50 procent) som
de skriver om män.
Tabell 3. Huvudperson och signatur i samtliga artiklar 2011 (procent)
Huvudperson

Signatur Man

Signatur Kvinna

Totalt

Man

75

55

67

Kvinna

25

45

33

Summa

100

100

100

Antal artiklar

1 334

842

2 176

Det går inte att påvisa några entydiga samband mellan genus i tidningsledningen och hur mycket
kvinnor uppmärksammas av journalisterna. Ett exempel är Gefle Dagblad, med långvarigt ledarskap av kvinnor, som å ena sidan är bäst när det gäller i vad mån kvinnor lyfter fram kvinnor i
artiklarna (51 procent) men samtidigt sämst vad gäller i vilken grad män lyfter fram kvinnor (20
procent). Det kan jämföras med Hallandsposten som kortare tid haft en kvinna i chefredaktörsstolen. Det är den tidning i urvalet där männen är klart bäst på att lyfta fram kvinnor (33 procent) och där kvinnorna är sämst på att skriva om andra kvinnor (35 procent).
 Resultaten talar för en slutsats att personalpolicyn fler kvinnor i högre befattningar är en
nödvändig men inte tillräcklig insats för att få fler kvinnor i spalterna. Det är en fråga som
också kräver ständigt fokus och tillgång på resurser i tid och pengar. Resultaten kan också
mycket tydligt kopplas till teoribildningen om homosocialitet. Tendensen att kaka söker maka är
uppenbar, det vill säga att män i högre grad fyller sina nätverk av källor och kontakter med andra
män medan kvinnors nätverk i högre grad inrymmer kvinnor. Utöver nätverksfaktorn kan man
också tänka sig att homosocialitet gör att kvinnor hellre söker upp andra kvinnor för intervjuer
och har lättare att få dem att ställa upp för publicitet. En studie av nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress under slutet av 1990-talet visar att om reportern är kvinna så tenderar kvinnor
att vara muntliga källor i högre grad, 32 procent, än om reportern är man då andelen kvinnor
som muntliga källor var 18 procent (Sahlstrand 2000 s. 135-137). Studier av lokaltidningars
förstasidor i USA visar på samband mellan genus hos reportrar och deras källor och att journalister i allmänhet återkommer till källor som de kan identifiera sig med (Zoch & VanSlyke Turk
1998 s. 764; Armstrong 2004 s. 146-148). Den amerikanske medieforskaren Daniel Berkowitz
sammanfattar en mängd forskningresultat i denna riktning på följande sätt:
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The main direction of inquiry in this vein asks whether female reporters are more
likely to draw on female news sources when the opportunity rises. The logic here
is that female reporters will be less ingrained in the male power structure and they
will feel more comfortable interviewing female sources, a sort of gender-based
camaraderie that would not exist with male sources, who might also have the
upper hand in terms of socio-political power. (Berkowitz 2009 s. 109)
Begreppet camaraderie väcker associationer till män i näringslivets toppskikt, eller för att kasta
sten i glashus, män inom akademin. Ett enkelt sätt att empiriskt undersöka frågan om homosocialitet vore att studera journalisternas kontaktkalendrar i datorer och telefoner. Men det låter
sig inte göras, varken av etiska skäl eller enligt grundlagsprincipen om meddelarskydd. I stället
ska vi gå vidare och i tabell 4 illustrera i vad mån män respektive kvinnor på olika avdelningar
sätter kvinnor i fokus i artiklarna.
Tabell 4. Genus hos signatur och huvudperson i olika avdelningar 2011 (procent)
Avdelning

man om
kvinna

man om sum
man

Antal
art.

kvinna om
kvinna

kvinna om sum
man

Antal
art.

Totalt

25

75

100

1 334

45

55

100

842

Ledare

15

85

100

39

69

31

100

32

Inrikes

26

74

100

83

46

54

100

79

Utrikes

13

87

100

69

53

47

100

17*

Ekonomi

20

80

100

45

31

69

100

26*

Nöje

40

60

100

84

44

56

100

117

Kultur

21

79

100

75

53

47

100

77

Lokalt uo

32

68

100

183

42

58

100

184

Lokalt övr.

33

67

100

245

37

63

100

153

Familj

38

62

100

21*

45

55

100

29*

Ungdom

33

67

100

3*

75

25

100

12*

Sport

18

82

100

363

25

75

100

46

Feature

48

52

100

15*

47

53

100

25*

Anm: * Lågt n-värde, resultattolkningen ska ses med reservation för dessa låga värden.

Mönstren skiftar starkt mellan olika avdelningar. Vi kan därför börja analysen med att jämföra
varje avdelning för sig med totalresultatet. Kvinnor bakom tangentbordet påverkar särskilt tydligt
genusrepresentationen på barn- och ungdomssidan följt av ledaravdelningen, utrikes- och kulturavdelningen samt på feature- och inrikessidorna. TT:s kvinnliga reportrar kan ta åt sig äran
för in- och utrikesavdelningen, medan det på barn och ungdomssidan handlar om flickor som är
gästredaktörer och skriver om andra flickor (homosocialitet). De avdelningar där män är bättre
än sin låga normalnivå på att lyfta fram kvinnor i artiklarna är feature, nöje och familj men också
på de viktiga lokalsidorna.
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Män som skriver på ledar-, utrikes- och sportsidor är sämst på att lyfta fram kvinnor. En enkätstudie som genomfördes 1993 visade att 91 procent av ledarskribenterna i svenska tidningar som
tillfrågades (82 skribenter) var män. Studien pekade på att kvinnor inte skilde sig från männen
i självständighet och arbetssätt (Nord 2001 s. 107-109). Den berörde inte frågan om kvinnorna
på ledarsidorna lyfter fram kvinnor i den politiska kommunikationen. Den anmärkningsvärt låga
andelen kvinnor bland politiska redaktörer i början av 1990-talet har förändrats enligt en aktuell
uppföljning av Nords studie. Med ett något annorlunda urval i denna kandidatuppsats är resultatet 31 procent kvinnliga ledarskribenter i de studerade ledaravdelningarna (Almqvist och Steijer
2013 s. 26, se även Berg m. fl. 2007 s. 7). Undersökningar av den svenska journalistkåren visar att
andelen kvinnor på svenska medieredaktioner som huvudsakligen arbetar med ledare och kommentarer var 22 procent både 1989 och 2005 (Löfgren Nilsson s. 47-48). Samma undersökningar
visar att andelen kvinnor i arbetsledande positioner på svenska medieredaktioner har ökat från 23
procent 1989 till 44 procent 2005 och att andelen kvinnor som huvudsakligen arbetar med att
bevaka politik och samhälle har ökat från 27 procent 1989 till 50 procent 2005 (ibid.).
 Mot denna bakgrund är resultaten i tabell 4 anmärkningsvärda när det gäller opinion, det vill
säga ledare inklusive debattartiklar på dessa sidor. Kvinnor på ledarsidorna gör skillnad genom att
mer uppmärksamma (69 procent) kvinnor i artiklarna. Hälften av tidningarna i undersökningen
har kvinnor som ansvarar för ledaravdelningen. Sydsvenskan har en kvinna, Heidi Avellan, som
namnkunnig politisk chefredaktör. Hallandsposten och Gefle Dagblad har kvinnor som politiska
redaktörer.
 I tabell 4 är det också värt att notera att det inte är så stor skillnad mellan hur lokalredaktionernas män och kvinnor lyckas få med kvinnor som huvudpersoner i nyhetsrapporteringen.
Som antyddes tidigare beror det på att männen på dessa redaktioner gör lite bättre ifrån sig än
männen på andra redaktioner medan det omvända gäller för kvinnorna på dessa redaktioner.
På sportavdelningen är inte kvinnorna mycket bättre än männen på att sätta kvinnliga idrottare
som huvudperson, trots att de har större möjligheter att få tillträde till de kvinnliga idrottarnas
omklädningsrum (jfr Jarlbro 2006 s. 87-88).
 I featurematerialet visar det sig att både män och kvinnor i princip har en genusbalanserad
rapportering, det vill säga att de har med lika många kvinnor och män som huvudpersoner. En av
de viktigare förklaringarna till detta torde vara att feature till största delen består av förplanerade
reportage. Detta ger både tidsmässig och annan större handlingsfrihet att påverka genusrepresentationen, något vi ska fördjupa oss i längre fram.

Genus och samhällsroll
Detta avsnitt belyser tendenserna i hur män och kvinnor som artikelförfattare lyfter fram huvudpersoner i ett urval olika samhälls- och yrkesroller. Kategorierna för olika samhälls- och yrkesroller är som framgår av tabell 5 breda. Resultattolkningen ska ses med reservation för att detta
i ett par fall skapar svag validitet. I ett par andra fall gäller reservationen låga n-värden. I det
vidare samhällsperspektivet kan man samtidigt ha olika positioner, exempelvis förälder med ett
visst yrke eller pensionär med viss yrkesbakgrund. Det är den roll i vilken personen framställs i
artikeln som ligger bakom resultatet i tabellen.
 Tabell 5 är informationstät. De första fyra kolumnerna visar i vilken utsträckning manliga och
kvinnliga journalister skriver om personer i olika samhällsroller. De fyra kolumnerna i den högra
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delen av tabellen redovisar genusfördelningen hos dessa huvudpersoner i artiklarna. Vi inleder
med att analysera den vänstra delen och kan då som exempel avläsa att av alla signerade artiklar
med politiker som huvudperson är 58 procent skrivna av män och 42 procent av kvinnor. Med
andra ord skriver män i högre utsträckning om politiker än vad kvinnor gör, även om skillnaden
inte är anmärkningsvärt stor. Andra exempel där skillnaden inte är så stor gäller hur ofta man
tar upp privatpersoner, pensionärer och studenter/elever/barn, samt folk som är verksamma i
näringslivet.
 Män skriver som väntat mycket mer om idrottspersoner än vad kvinnor gör. Detsamma
gäller personer i roller som rör jordbrukssektorn och vetenskap. Förutom dessa traditionellt
manliga områden skriver män också mer frekvent om tjänstemän i offentlig sektor, organisationsföreträdare, militär (kategorin inbegriper blåljuspersonal), liksom om mjuka områden som
undervisning, hälsa och social service. Män skriver också klart oftare om brottslingar men bara
något mer om offer jämfört med vad kvinnor gör. Kriminaljournalistiken, i den mån den är
en egen genre bland skribenterna, handlar både om brottslingar och om brottsoffer liksom om
poliser, jurister och domare. Journalistundersökningen 2005 redovisar ett bevakningsområde
Tabell 5. Genus i signatur om olika samhällsgrupper respektive genus i huvudpersonens samhällsgrupp/yrkesroll 2011 (procent)
Samhällsgrupp
/yrkesroll

sign.
man

sign.
kv.

sum

Antal
art.

huvudp. huvudp. sum
man
kvinna

Antal
art.

Politiker

58

42

100

257

71

29

100

530

Tjänsteman (off. sektor)

62

38

100

158

57

43

100

227

Organisation/förening

60

40

100

144

63

37

100

232

Polis/militär/tull

61

39

100

57

94

6

100

117

Religiösa ledare

48

52

100

21*

78

22

100

37

Undervisning

63

37

100

19*

44

56

100

25*

Hälsa/social service

65

35

100

40

45

55

100

51

Näringsliv

50

50

100

194

76

24

100

292

Vetenskap

74

26

100

65

67

33

100

105

Lant/fiske/skog

74

26

100

19*

86

14

100

35

Artist/kändis/kultur

47

53

100

327

59

41

100

539

Idrottsperson

86

14

100

413

81

19

100

910

Förälder/hemmafru/-man

48

52

100

31

39

61

100

41

Student/elev/barn

44

56

100

52

30

70

100

73

Pensionär

56

44

100

18*

63

37

100

27*

Brottsling

65

35

100

54

86

14

100

172

Jurist/domare

48

52

100

27*

57

43

100

37

Offer brott/olycka

55

45

100

64

73

27

100

198

Journalist/debattör

46

54

100

56

61

39

100

102

Privatperson

58

42

100

152

62

38

100

272

Anm: * Lågt n-värde, resultattolkningen ska ses med reservation för dessa låga värden.
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som kategoriserats med benämningen ”krim/rätt”, där andelen kvinnliga journalister enligt
enkäten uppgick till 29 procent (Löfgren Nilsson 2007 s. 48). Utfallet från innehållsanalysen av
de sex tidningarna i tabell 5 visar med detta sätt att belysa genren på högre värden, där 35 procent
av artiklarna med brottsling respektive 45 procent med offer och 52 procent med jurist/domare
som huvudperson är skrivna av en kvinna.
 Kvinnor skriver något oftare om artister, kändisar och kulturpersoner än vad männen gör.
Skillnaden gentemot män är dock inte så stor. Mer banbrytande är att kvinnor oftare än män
lyfter fram huvudpersoner i roller med anknytning till religion, juridik, journalist och debattör.
Frågan om kvinnliga journalister antar gränsöverskridande roller eller om de blir en av grabbarna
har studerats av Margareta Melin (2008; se även Iwanaga 2001 s. 322-323).
 Den högra delen i tabell 5 fokuserar på genus hos huvudpersoner i olika samhällsroller. Det
är i utpräglat i traditionella roller som polis/militär (myndigheter med våldsmonopol), brottsling
eller roller med koppling till jordbruksnäring som män är i kraftig majoritet gentemot kvinnor.
 Rangordningen fortsätter lika traditionsbundet med män i rollen som idrottsperson, religiös
talesperson, näringslivsperson samt offer för brott eller olycka.
Tabell 6. Vem skriver om kvinnor i olika samhällsgrupper/yrkesroller 2011 (procent)
Samhällsgrupp

sign. m
Hup kv

sign. m
Hup m

sum

Antal sign. kv sign. kv
art.
Hup kv Hup m

sum

Antal
art.

Politiker

26

74

100

148

47

53

100

109

Tjänsteman (off. sektor)

42

58

100

98

58

42

100

60

Organisation/förening

33

67

100

86

45

55

100

58

Polis/militär/tull

9

91

100

35

9

91

100

22*

Religiösa ledare

30

70

100

10*

18

82

100

11*

Undervisning

42

58

100

12*

71

29

100

7*

Hälsa/social service

50

50

100

26*

64

36

100

14*

Näringsliv

20

80

100

98

28

72

100

96

Vetenskap

31

69

100

48

41

59

100

17*

Lant/fiske/skog

14

86

100

14*

40

60

100

5*

Artist/kändis/kultur

29

71

100

153

49

51

100

173

Idrottsperson

18

82

100

355

21

79

100

58

Förälder/hemmafru/-man

47

53

100

15*

69

31

100

16*

Student/elev/barn

52

48

100

23*

74

26

100

29*

Pensionär

10

90

100

10*

75

25

100

8*

Brottsling

11

89

100

35

11

89

100

19*

Jurist/domare

54

46

100

13*

50

50

100

14*

Offer brott/olycka

14

86

100

35

31

69

100

29*

Journalist/debattör

15

85

100

26*

80

20

100

30

Privatperson

17

83

100

88

59

41

100

63

Anm: * Lågt n-värde, resultattolkningen ska ses med reservation för dessa låga värden.
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När huvudpersonen är politiker eller företräder vetenskap eller föreningsliv rör det sig i två av tre
fall om en man. Att skillnaden är så stor för politiker tyder på att tidningarna inte speglar samhället utan vinklar budskapen (jfr Bromander 2012; Hammarlin & Jarlbro 2014). Riksdagen hade
45 procent kvinnor 2010 och i landets alla kommunfullmäktige tillsammans var andelen 43
procent (SCB 2012 s. 92 och 94).
 Män är i majoritet i rollerna som ämbetsman i offentlig sektor, journalist/debattör och jurist/
domare. Bland huvudpersoner som är i nöjes- och kulturvärlden eller i rollen som pensionär
eller privatperson är det också vanligare med män än kvinnor. Den stereotypa bilden förstärks
när vi ser i vilka roller kvinnor förekommer oftare än män. Det är i rollen som förälder, hemarbetande eller som elev/student samt yrkesroller som rör undervisning och hälsa/social service.
Validitetsmässigt kan nämnas att undervisning innefattar både skolledare, rektorer och lärare och
hälsa/social service omfattar både chefer, läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden. Enligt SCB var
2010 andelen kvinnor anställda inom vård och omsorg 84 procent och inom utbildningsväsendet 75 procent (ibid s. 64). Frågan om kvinnor på redaktionerna medverkar till att bryta och män
till att bevara traditionella könsrollsmönster kan analyseras med hjälp av tabell 6.
 Resultatet i tabell 6 visar att kvinnor på redaktionerna medverkar både till att bryta och till att
bevara traditionella könsrollsmönster i journalistiken. De kan sägas bryta barriärer i den politiska
kommunikationen genom att skriva mer än vad män gör om kvinnliga politiker. De skriver också
i större utstäckning än män om kvinnor i roller som offentliganställda tjänstemän, företrädare för
näringsliv, vetenskap och jordbruksnäringar samt om andra kvinnor i roller som journalister och
debattörer. I princip skriver de lika ofta som män (50 procent respektive 54 procent) om kvinnor i roller som jurist och domare. Samtidigt kan de sägas bidra till att befästa rådande strukturer
genom att skriva mer om kvinnor i yrkesroller som rör undervisning, hälsa och social service
liksom i rollen som förälder och hemarbetande samt genom att de skriver lite om kvinnor inom
polis, religion och idrott.
 Kategorin som omfattar kändisar, nöjes- och kulturpersoner bör ses med medvetenhet om
validiteten. Rollerna och bakgrunderna kan vara vitt skilda. Kvinnor skriver mer om kvinnor, 49
procent, i dessa roller än vad män gör, 29 procent (jfr Olsson 2010). Resultatet visar att de står
för en numerärt genusbalanserad rapportering om nöje och kultur (49 procent kvinnor och 51
procent män som artikelns huvudperson). Därmed inte sagt att den ur alla aspekter är genusbalanserad, för en sådan slutsats krävs kompletterande kvalitativa innehållsanalyser.
 Andra tydliga mönster i tabell 6 är att kvinnor skriver betydligt oftare om kvinnor i rollen som
privatperson, pensionär och elev/barn än vad män gör. Det sistnämnda har vi tidigare berört som
exempel på homosocialitet. Att män till 83 procent skriver om andra män i rollen som privatperson och att 90 procent av deras artiklar med pensionär som huvudperson handlar om män är
också i linje med teorier om homosocialitet. När det handlar om yrkesroller som rör hälsa och
social service samt juridik skriver män i det närmaste lika ofta om båda könen. I tabell 7 görs ett
försök att sammanfatta resultaten i detta avsnitt från tabellerna 5 och 6.
Sammanfattningsvis finns det tydliga stereotypa mönster men också tendenser rent kvantitativt
till normbrytande bevakning av kvinnor i kvalificerade roller i samhället. Ur ett aktörsperspektiv
har resultaten visat att den politiska kommunikationen via morgontidningarna blir mer genusbalanserad med hjälp av kvinnliga journalister. I de kommande avsnitten blir det främst strukturperspektiv som uppmärksammas.
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Tabell 7. Summering av normbundna och normbrytande genusmönster i undersökningens resultat
Numerär
Stereotyp

Genus signatur

Genus huvudperson

Kvinnor om
kvinnor

Män om kvinnor

Tjänsteman (off.)

Politiker

Polis, militär

Politiker

Förening/organ.

Förening/organ.

Religion

Polis, miltär

Polis, militär

Polis, militär

Näringsliv

Religion

Vetenskap

Religion

Undervisning

Näringsliv

Jordbrukssektor

Undervisning

Hälsa, soc. service

Vetenskap

Sport

Hälsa, soc. service

Offer, brott/olycka

Jordbrukssektor

Näringsliv

Sport

Sport

Vetenskap

Föräld./hemma arb Debattör

Brott

Jordbrukssektor

Förening/organ.

Sport

(Student/elev, barn)

Föräld./hemma arb
Balans

Mönsterbrytande

Politiker

(Tjänsteman (off.))

Föräld./hemma arb Jurist, domare

Politiker

Tjänsteman (off.)

Förening/organ.

(Undervisning)

Offer brott/olycka

(Vetenskap)

Hälsa, soc. service

(Jordbrukssektor)

Föräld./hemma arb

Religion

Tjänsteman (off.)

Jurist, domare

Näringsliv

Debattör

(Debattör)

Jurist, domare
Debattör

Genus och presentationsform
Frågeställningen i detta avsnitt handlar om medieformatet som är en del i medielogiken. Frågan
är om presentationsformen i artiklar med kvinnor respektive män som huvudperson skiljer sig
åt? Finns det systematiska skillnader i framställningen?
 Hittills har redovisningen baserats på antal artiklar utan hänsyn till deras storlek. Men
artiklarnas storlek har också mätts, om än förenklat i sex nivåer: notis 1, kvartssida 2, halvsida
3, trekvartssida 4, helsida 5 och mer än helsida 6. Medelvärdet på denna skala för artiklar med
kvinna som huvudperson är 1,92 och för man 1,80. När kvinnor väl kommer med i spalterna
får de lika stor plats som männen, åtminstone om man ser till den artiklarnas genomsnittliga
utrymme. Detta gäller för alla enskilda tidningar i studien. I det här sammanhanget ska utrymmet inte förväxlas med vikt. Utrymmet kan exempelvis vara ett uttryck för att huvudpersonen
får dela platsen med en eller flera andra aktörer. Tabell 8 visar att kvinnor i högre grad än män får
dela utrymmet med flera andra personer i artiklarna. Genomsnittet är 1,62 personer och mot-
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Tabell 8. Presentationsform och genus 2011 (procent)
Huvudperson i artikeln
Presentatationsform

Man

Kvinna

Ensam person i artikeln

45

42

Flera personer i artikeln

55

58

Personer medelvärde*

1.43

1.62

Huvudperson agerande

56

58

Huvudperson omtalad

44

42

Artikel utan foto

55

46

Artikel med foto

45

54

Antal artiklar

2 816

1 226

Anm: *Medelvärde beräknat på upp till tio personer i artikeln. T-test: df 4040 skillnad är signifikant

svarande värde för män är 1,43. Kvinnor är till 42 procent ensam person och män till 45 procent
ensam person i artiklarna.
 Tabell 8 visar också att artiklar med kvinnor oftare är ”fotosatta”. När kvinnor väl förekommer
som huvudperson får de något oftare själva komma till tals jämfört med männen. Att klassificera
huruvida kvinnor framträder i positiva eller negativa sammanhang respektive underifrån- eller
ovanifrånperspektiv visade sig svårt, inte minst för att majoriten av artiklarnas kommunikationsinnehåll saknar dessa perspektiv på ett manifest eller explicit sätt. I de fall dessa presentationsformer identifierades så förekom kvinnor oftare än män i positivt sammanhang medan det omvända gällde negativa sammanhang. Någon genusskillnad gick inte att avläsa i de fall som rörde
underifrån- eller ovanifrånperspektiv. Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att det numerärt
sett inte gått att finna systematiska genus-skillnader i de olika variablerna för presentationsform.

Genus och tidningarnas handlingsutrymme
Det teoretiska perspektivet att nyhetsinnehåll är konstruktioner som bland annat handlar om
vad som synliggörs enligt dagordningsfunktionen och medielogiken (Altheide & Snow 1979,
Coleman m. fl. 2009) har så här långt genomsyrat redovisningen. Ur detta perspektiv kan det
vara intressant att försöka skilja ut några olika typer av innehåll med olika grader av vad vi kan
kalla konstruktions- eller handlingsutrymme. Givet de principer för nyhetsvärdering som styr
urvalet eller konstruktionen av tidningens innehåll kan man tänka sig att det finns olika grader
av handlingsfrihet för att påverka könsfördelningen i artiklarna.
 Handlingsutrymme är en explorativ variabel. Litet handlingsutrymme syftar på rena personnyheter. Oftast gäller det offer vid olyckor och brott, eller brottslingar, men också när någon gör
ett utspel, börjar eller lämnar en befattning eller idrottslag, flyttar in eller ut från kommunen,
framträder på ett evenemang eller är intressant under vinjett ”Hallå där”. Medelstort handlingsutrymme tillskrivs artiklar där huvudpersonen är representant eller företrädare för exempelvis
politiska partier, nämnder, förvaltningar, företag, skolor, föreningar eller idrottslag. Stort handlingsutrymme finns i förplanerade temareportage, kommenterande nyheter och analyser, (till
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Tabell 9. Handlingsutrymme och kvinna är huvudperson, 2011 (procent)
Handlingsutrymme
Andel kvinna som huvudperson

Litet
personnyhet

Medel
företrädare

Stort
Antal
valbar person artiklar

Samtliga artiklar

24

33

40

1 226

Egenproducerade

23

37

42

814

Artiklar från TT

21

28

35

339

Hallandsposten

26

34

37

188

Gefle Dagblad

27

33

34

222

Jönköpings-posten

21

28

40

208

Sydsvenskan

25

42

38

321

Värnamo Nyheter

22

28

49

139

Smålänningen

17

33

47

148

Antal artiklar

438

498

290

1 226

exempel när nationellt politiskt beslut eller budget kommenteras av lokala politiker eller berörda
yrkes- och privatpersoner) bevakning av vissa evenemang (intervjuer av deltagare eller besökare
vid konferenser, mässor och dylikt).
 En rimlig hypotes är att om tidningar tar genusfrågan på allvar så borde andelen kvinnor som
huvudperson i artiklarna öka med stigande handlingsutrymme. Tabell 9 visar i vilken mån kvinnor
är huvudperson i artiklar med olika handlingsutrymme.
Utfallet i tabell 9 visar så gott som överlag på ett samband i enlighet med hypotesen att ju bättre
handlingsutrymmet är för journalisterna desto bättre blir genusrepresentationen för kvinnor.
Däremot är det bara i ett par fall, Värnamo Nyheter och Smålänningen som den nästan når upp
till hälften kvinnor i artiklarna. Styrkan och mönstren i de linjära sambanden varierar något.
Nedersta raden i tabellen ger vid handen att artiklar med stort handlingsutrymme för genusval är
minst vanliga medan artiklar som produceras med liten och medelstor handlingsfrihet är nästan
tre gånger så vanliga.
Vid litet handlingsutrymme är huvudpersonen inte utbytbar. Här kan man i någon mån tala
om att artiklarna speglar verkligheten. Men egentligen är detta en urvalsfråga baserad på principer
för nyhetsvärdering under inflytande av så kallade gatekeepers (Bleske 1991; Shoemaker m.fl.
2009; Whitlow 1977). Det går alltså att förändra traditionella nyhetsvärderingsprinciper och
därmed förbättra genusrepresentationen i denna rapportering.
 Att förbättra genus när handlingsutrymmet är medelstort är en utmaning för alla medier. Här
styr nuvarande medielogik i termer av rutinerna i det redaktionella arbetet. Strama rutiner kan
betyda att man vänder sig till den nyhetskälla som antas ha mest överblick (till exempel chefen),
den man hänvisas till i telefonväxeln (eller via informationsavdelningen), den man snabbast får
tag på eller de upparbetade (homosociala) källor man vet fungerar smidigt och effektivt. Allt
detta gynnar att män kommer fram medan kvinnor osynliggörs i spalterna. I många fall finns
det säkert möjlighet till medvetet genusval genom att hämta information från eller lyfta fram
någon annan representant. Detta kräver dock extra resurser i form av tid för merarbete vilket
i sin tur kräver mer ekonomiska resurser. Senare års hårdare konkurrens genom avregleringar,
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IT-utveckling samt tilltagande kommersialisering i mediebranschen och snabbare tempo med
ständig nyhetsuppdatering är strukturella faktorer som knappast skapar bättre förutsättningar för
en genusbalanserad rapportering.
 Stort handlingsutrymme slutligen faller också under den ovan nämnda strukturella pressen på
journalisterna. Det ekonomiska trycket på svensk (och internationell) morgonpress under senare
år har medfört omfattande nedskärningar i redaktionell personal och resurser. Till det innehåll
som har fått stryka på foten i många tidningar hör featurematerialet med förplanerade reportage
som enligt den här undersökningen visat sig vara mest genusbalanserat (jfr figur 1 och tabell 4).
Att skära ner feature eller kulturbevakning (som varit en stor fråga under senare tid) är att slå mot
genusbalansen (jfr Kleberg 2006, Roppen 1991 s. 96-99).

Sammanfattning
I en artikel i The handbook of Journalism Studies skriver Linda Steiner att ”most large-scale studies
of news representations of ’gender’ (again, that is, women) ignore who specifically produces that
news.” (Steiner 2009 s. 125). Detta kapitel om kvinnor i spalterna har redovisat resultat från en
storskalig undersökning som bland annat uppmärksammat vem som producerar nyheter om och
med kvinnor. En slutsats kring denna fråga är att kvinnliga chefer och journalister är en nödvändig men inte tillräcklig faktor. Det som särskilt stöder slutsatsen är resultaten för den politiska
kommunikationen på ledaravdelningar i ett par av de studerade tidningarna. I övrigt sällar sig
undersökningen till alla de studier som visar nedslående resultat kring genusrepresentationen i
medierna. Ett exempel är Gefle Dagblad som med långvarigt kvinnligt ledarskap inte kommit
mycket längre i att uppmärksamma kvinnor på sidorna än övriga tidningar i undersökningen.
 Det föregående avsnittet pekade på möjligheter eller strategier till förbättring, vilket också görs
i den senaste rapporten från den svenska delen av det ideella världsomfattande Global Media
Monitoring Projekt (Edstöm m. fl. 2010). Där ges också boktips om hur man kan arbeta för
bättre könsbalans både i personalen och i det redaktionella innehållet (Lodalen & Bratt 2007).
I Sverige bildades 2010 den s.k. Rättviseförmedlingen som bl.a. hjälper projekt, organisationer
och medier att hitta kvinnliga experter och intervjupersoner med erfarenheter och kunskaper
från underrepresenterade områden. Som aktör kan man göra en hel del även om strukturerna
begränsar. Att förändringen går så trögt i den viktiga genusfrågan menar många beror på strukturella faktorer. Att ständigt hitta lösningar på alla de frågor och problem som finns i det dagliga
nyhetsarbetet förskjuter fokus från de krafttag som behövs för att förändra dessa strukturer. Ännu
mer kraft krävs för att förändra de (makt)strukturer som sitter i väggarna (jfr Strömbäck 2009
s. 31). Men hur ska man orka när man sitter i ”omorganisationshelvetet” vilket många reportrar
hävdar enligt journalisten Kicki Ahlms artikel i publicistklubbens årsbok 2004: ”I spartider orkar
ingen så mycket mer än att hålla näsan över vattnet” (Ahlm 2004 s. 21).
På samma sätt som svensk morgonpress i många avseenden missat att hänga med i genusutvecklingen i samhället har man heller inte hängt med när läsningen och annonseringen gått
över till Internet. Att då höja priset på läsarmarknaden och samtidigt skära ner personal och hela
innehållsavdelningar leder till att den tryckta pressen sannolikt framöver kommer att bli allt
mer elitbetonad. Med dagens könsmaktordning och vad forskningen visar om användningen av
elitkällor är det inget som kommer att gynna genusbalansen (Sahlstrand 2000; Roosvall 2005).
 I den senaste stora undersökningen om svenska journalister (Asp 2011) visar Monika DjerfPierre (2011 s. 57) att kvinnliga journalister i något högre grad, 47 procent, dagligen använder
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sig av sociala medier i arbetet jämfört med män, 41 procent. När nyhetsförmedling alltmer flyttar
över till olika plattformar på Internet blir det en viktig uppgift för forskare och studenter att uppmärksamma genusrepresentationen i dessa sammanhang och leta möjligheter att förbättra den.
I förordet till en omfattande och aktuell rapport från Statens medieråd ställer Michael Forsman
en rad intressanta frågor:
Internet och sociala medier utgör en allt större, och helt naturlig, del av allas
vår vardag och kommunikation. Samtidigt lever vi i tider, och i ett samhälle,
som på många sätt genomsyras av ett jämställdhetstänkande. Framförallt i skolan.
Man kan då ställa sig frågan om vi tar med oss våra beteenden, normer och en
mer nyanserad syn på vad som uppfattas som manligt respektive kvinnligt in i
den uppkopplade verkligheten? Eller, är det precis tvärtom? Är det så att gamla
ordningar i stället ”cementeras” i den digitala verkligheten och att det så kallade
”isärhållandet av könen” blir allt mer kraftfullt när bilden och fotografiet – som är
så starka uttrycksformer – alltmer ersätter text i den digitala kommunikationen?
[...] Kommunikationen inom ramen för sociala medier sker idag inför en öppen
ridå. Och, när allt blir synligt och transparent vad händer då med gamla föreställningar kring manligt och kvinnligt? Kryper en gammal maktordning, och
genusstereotypa mönster, fram och kanske till och med accelererar? Är det fortsatt
så att unga tjejers presentationer av sig själva i medierade sammanhang i första
hand konstrueras för killar? Då gäller det att vara söt. Och, att killar i första hand
presenterar sig för andra killar? Då gäller det att vara cool. (Forsman 2014 s. 3)
Amerikanska forskningsresultat är tyvärr lika dystra. En studie av hur genusrepresentationen ser
ut när journalisterna i en nyhetsorganisation använder sig av Twitter visar på samma obalans som
i de artiklar man länkar till (Armstrong & Gao 2010). Det krävs inte bara krafttag utan också
kunskap och envishet för att nå balans.
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Frihetens sköra blomma
Press- och tryckfrihet i krigets skuggland
Matts Skagshöj

Censorship, secrecy, misinformation and media management are expected when national security or the national
interest is at stake. (John Steel 2012, s 124)
I det moderna Sverige har vi haft förmånen att kunna vänja oss vid en nyhetsrapportering och
debatt som förmedlas till synes ganska fritt, i förhållande till de politiker, staten och andra myndigheter som nyhetsförmedlingen eller debatten ofta kretsar kring. När vi understundom nås av
rapporter om journalister som blir frihetsberövade under uppdrag i oroshärdar runtom i världen,
såsom i fallet med de två svenska journalisterna som fängslades i Etiopien, eller andra svenska
journalister som frihetsberövats i samband med Rysslands annektering av den ukrainska halvön
Krim, väcker detta hos både svenska massmedier och allmänhet därmed också i allmänhet ganska starka reaktioner. Och när den tragiska nyheten om att Sveriges Radios asienkorrespondent
Nils Horner fallit offer för en mördares kulor – skjuten på öppen gata i Kabul, mitt under ett
pågående intervjuuppdrag – är den svenska nyhetsbilden tämligen klar; här handlar det om att
mörka potentater gör sitt yttersta för att kontrollera omvärldens tillgång till opartiskt förmedlade
nyheter, och en direkt utmaning av västerländska, demokratiska värden.
Vad som blir uppenbart är att journalisters1 möjligheter att granska makthavare, och att förbehållslöst söka och förmedla nyhetsmaterial, är allt annat än självklara i krigens och terrorns
härader. För även om press- och tryckfrihet har kommit att betraktas som mer eller mindre
obestridliga förutsättningar i västvärldens demokratibygge alltsedan upplysningstidens 1700-tal
(Hadenius m.fl. 2008; se även Steel 2012), är dessa friheter ändå sköra blommor som kan krossas
av stridsvagnars tunga larvfötter.
 I Sverige kunde vi se prov på detta under andra världskriget, då hotet från den till synes obetvingliga
nazi-tyska krigs- och propagandamaskinen ställde såväl svensk neutralitetspolitik, som press och
tryckfrihet på sin spets. Regering och riksdag skulle som en följd av tyska påtryckningar komma
att vidta tämligen omfattande inskränkningar i den grundlagsskyddade tryckfrihetsförordningen
– för att man såg sig nödgad att blidka en synnerligen lättkränkt tysk riksledning. I föreliggande
text ska vi avhandla hur den svenska press- och tryckfriheten påverkades av dessa inskränkningar under krigets olika skeden, vilket vidare avspeglas i textanalyser från en svensk lokaltidning
vars allmänna ton och hållning i förhållande till nazismen egentligen var öppet avståndstagande.
 Innan vi går in på de politiska förhållanden som präglade svensk journalistik under andra
världskriget, kan det emellertid vara berikande med en kort reflektion om hur förutsättningarna
1 I detta kapitel används omväxlande termerna journalist/er, journalistik, nyhetsredaktion/er och massmedier som synonymer för att beteckna sådan verksamhet som syftar till att bedriva nyhetsförmedling och debatt i en eller annan
medierad form.
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för yttrandefrihet och journalistik ser ut i allmänhet – och under (inter)nationella oroligheter
eller konfliktförhållanden i synnerhet. I slutet av kapitlet kommer jag att sammanfattande reflektera kring det spänningsfält som uppstår i relationen mellan journalister och (politiska) makthavare, med särskilt fokus på hur relationen tar sig uttryck i sådana lägen där frågor om nationell
säkerhet är på agendan.

Oinskränkt frihet?
Den tryckfrihet och offentlighetsprincip som journalistisk verksamhet i Sverige grundar sig på
blev grundlagsbefäst redan år 1810, men uppdaterades 1949 bland annat med inskränkningar i
friheterna som kan härledas till de händelser under kriget som detta kapitel avhandlar (Hadenius
m.fl. 2008, s 29). Även om grundlagen vilar på demokratiska principer vars syfte är att ge garantier för en fri och kritiskt granskande journalistik, står de inskränkningar som nämns i lagens
andra kapitel (där den första inskränkningen handlar om rikets säkerhet och relationer med
främmande makt) samtidigt i motsättning till sådana garantier (Olsson 2012, s 24). Inskränkningar i offentlighetsprincipen regleras ytterligare i sekretesslagstiftningen, vars utveckling under
de senaste decennierna snarare än motsatsen har resulterat i en skärpning av sekretessen, eller
med andra ord en minskad insyn i offentliga angelägenheter (ibid. s 198; 205–219).
 Begränsningarna i tryckfriheten och offentlighetsprincipen, som också hittar sina motsvarigheter i internationella sammanhang (Lovink 2011 s 18; McQuail 2013; Steel 2012), visar
på motsättningar mellan idén om en öppen och genomlyst demokrati å ena sidan, och skyddet av
specifika intressen såsom idén om staters suveränitet och/eller (inter)nationella säkerhetsintressen
å den andra sidan. Inom medieforskningen finns exempel på hur politiska frågor kan komma att
ges en säkerhetspolitisk inramning, med hjälp av en mycket sofistikerad samverkan mellan makthavare och medier – vilket i sin tur föranleder extraordinära åtgärder (Eilders 2005; Steel 2012 s
2f). Det som skedde i den svenska yttrandefrihets- och presspolitiken under andra världskriget,
kan ses som ett exempel på hur frågan om mediebevakning och opinionsbildning fick just en
sådan inramning. Den då sittande regeringen företog mycket långtgående åtgärder mot pressen
(se ovan) – under förevändningen att dessa åtgärder gjordes med hänsyn till rikets säkerhet.

Den svenska pressens förhållningssätt
Låt oss först och främst nämna något om hur svenska tidningar under kriget i allmänhet förhöll
sig gentemot den nazityska regimen i allmänhet och gentemot judeförföljelserna i synnerhet.
Flera medieforskare (däribland Leth 2005; Pollack 2007 s 10–13; Tydén s 6–9) anmärker på att
svenska tidningar allmänt sett var ganska dåliga på att rapportera om och reagera mot de judeförföljelser som nazistregimen i Tyskland företog sig. Problemet menar man, var nämligen inte
att redaktionerna saknade kännedom om vad som hände – tvärtom är frågan hur Förintelsen
kunde pågå ostört under en så lång tid som den gjorde, trots omvärldens kunskap.
Visserligen fanns det förstås en variation mellan olika tidningars förhållningssätt. Åmark
(2011 s 254f) konstaterar således att ställningstagandena gentemot de inblandade parterna i
kriget kunde se ganska olika ut mellan publicisterna; där vissa högertidningar utmärkte sig för
en klar tyskvänlighet, medan liberala tidningar och publicister på vänsterkanten uppvisade en
betydligt mer kritisk, eller i vissa fall till och med västorienterad hållning. Det kanske mest kända
svenska exemplet på en klart anti-tysk tidning är förstås Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
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(GHT) under Torgny Segerstedts ledning, vilken Åmark (ibid. s 267) anser vara den svenska
tidning som i störst utsträckning ägnade sig åt att bevaka judarnas öde och protestera mot såväl
nazistregimen som den svenska regeringens eftergiftspolitik (mer om detta nedan).
 Göran Leth presenterade 2005 en analys av svenska tidningars rapportering om Kristallnatten
i Tyskland i november 1938, och de efterföljande veckornas vilda pogromer. Analysen, som delar
in svenska publicisters hållning i tre kategorier, har kommit att stå modell för flera andra forskares
analyser av den svenska pressens förhållningssätt. I den första kategorin finns en minoritet av tidningar som utmärker sig genom att ett tydligt ställningstagande mot nazistregimen och judeförföljelserna. Den här gruppen kallar Leth (ibid. s 17) ”Protest”, och nämner i sitt material exempel
som liberala GHT och Eskilstuna-Kuriren, men också organ som kommunistiska Ny Dag.
 Tidningar ur de två andra kategorierna ger däremot uttryck för en större eller mindre anpassning till den nazityska världsbilden (se Pollack 2007 för en fördjupad diskussion om kategoriindelningen). Majoriteten av de analyserade tidningarna placeras in i en kategori som Leth (2005
s 19) benämner ”Likgiltighet”. Dessa tidningars skildringar av händelserna i Tyskland under
och alldeles efter Kristallnatten kan förvisso stundtals ge uttryck för någon form av protest mot
förhållandena i Tyskland – men detta tenderar att ganska snart ebba ut till någon form av ”normalisering” i skildringarna. Den tredje och sista kategorin utmärker sig för en ”Anpassning”,
och här placerar Leth publikationer som Stockholms-Tidningen och Skånska Dagbladet (ibid.
s 23f). Kännetecknande för den här gruppen av tidningar är tydligt nazistiska och antisemitiska
perspektiv och språkbruk, vilket bland annat märks genom en allmänt osympatisk skildring av
hur judar försökt att fly till Frankrike, för att komma undan förföljelser i hemlandet Tyskland.
 Den svenska pressens förhållningssätt gentemot nazistregimen och Förintelsen kan lätt tolkas
som allmänt arrogant eller möjligen naiv – om man väljer att betrakta tidningarna som isolerade företeelser i förhållande till den svenska politiken och de utrikes- och säkerhetspolitiska
förhållanden som rådde under kriget. Den fortsatta framställningen syftar därför till att rikta
strålkastarljuset mot den politiska och diplomatiska situation som rådde före och under kriget
och som kom att prägla åtminstone delar av den svenska pressens förhållningssätt. Här är lokaltidningen Hallandsposten ett ganska tydligt exempel på hur den politiska situationen kunde
avspeglas i en tidning, som egentligen avskydde allt som nazismen stod för (vilket tog sig tydliga
uttryck i tidningens ledare och andra opinionstexter) – men som ändå såg sig nödgad att respektera den svenska regeringens politik.

Neutralitet och eftergiftspolitik
Det som framförallt präglade svensk utrikes- och säkerhetspolitik under kriget var frågan om
neutraliteten. Även om säkert de flesta av oss fått lära sig i grundskolan att Sverige var neutralt, är
detta förhållande synnerligen omtvistat bland historiker och statsvetare. Visserligen avgav landet
en avsiktsförklaring om neutralitet, tillsammans med de övriga nordiska länderna redan i maj
1938 – som upprepades vid krigsutbrottet år 1939 (Carlgren 1973; Hadenius 2008 s 71–72).
Men det stod redan från början klart att denna avsiktsförklaring i allt väsentligt mer än något
annat var uttryck för en diplomatisk ”grand strategy”, som utformats redan under 1800-talet i
syfte att hålla Sverige utanför väpnade konflikter och krig (Johansson 2006 s 170–171; Westberg
2010). Den svenska utrikespolitiska hållningen (gentemot Tyskland i första hand) har utifrån
detta beskrivits av en del forskare som en realpolitisk balansgång präglad av pragmatism (Carlgren 1973; Hadenius 2008), av andra som en eftergiftspolitik gentemot Tyskland (Bergquist
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2007), eller rentav som en förhandlingspolitik (Åmark 2011). Med det sistnämnda avses att det,
utöver de säkerhetspolitiska utgångspunkterna också fanns betydande handelspolitiska intressen
mellan Sverige och Tyskland, samt ett kulturellt utbyte som nog hade ganska stor betydelse för
hur den svenska neutralitetspolitiken kom att utformas (Leitz 2000 s 53; s 67ff; Åmark 2011).
Vad som antyds här är att Sverige kom att göra ett antal avsteg från sin avsiktsförklaring om
neutralitet. Det första avsteget kom redan vid Sovjetunionens angrepp mot Finland i månadsskiftet
november–december 1939, då Sverige valde att tillfälligt avvika från sin neutralitetspolitik och
i stället förklara sig som ”icke krigförande” part. Detta innebar möjligheter att ge Finland stöd
genom krigsmaterielleveranser, krediter, frivilligförband och humanitärt bistånd (Andolf 1992
s 295–321; Johansson 1984 s 107; Torstila 2007 s 393), samt genom att uttrycka stöd för den
finska politiken (Carlgren 1973 s 41ff; 60–67; Carlsson 2006 s 59).
 Rena påtryckningar från främmande makt förekom vid flera tillfällen. Och även om de tyska
påtryckningarna kommit att göra djupast avtryck (mer om detta nedan), utövade även västalliansen påtryckningar mot de nordiska staterna redan under finska vinterkriget, om att de
senare borde ge upp sin neutralitetsförklaring för att i stället stötta alliansen. Svenska politiker
såg dock inte detta som något lockande frieri, eftersom ett svenskt stöd för de västallierade skulle
innebära en betydande risk att bli indragen i krig mot såväl Tyskland som Sovjet (Carlgren 1973
s 144–145; Johansson 2006 s 57; s 195). Västmakterna fick således inse att Sverige knappast
skulle överge neutraliteten till fördel för de allierade – och ändrade då sin inriktning mot att i
stället försöka förhindra eventuella eller ytterligare glidningar mot Tyskland. Kent Zetterberg
(1992) menar att britterna, efter Tysklands ockupation av Danmark och Norge, var närmast
övertygade om att också Sverige skulle förlora sin självständighet till Tyskland – som också gjorde
försök att påverka den svenska hållningen under vinterkriget, med argumentet att Sverige borde
inse att Finlands räddning låg i ett val mellan Hitler och Stalin (Johansson 2006 s 195). Det bör
påpekas att det i Sverige under krigets inledningsskede fanns en minst lika stor rädsla för Stalin
som för Hitler, och att det bland svenska politiker och myndighetspersoner inte var någon helt
ovanlig åsikt att Sverige borde välja Tysklands sida i ett val mellan de båda diktaturerna (ibid. s
175). Bergquist (2007 s 35–36) menar att den eftergiftspolitik som Sverige förde gentemot Tyskland främst under åren 1940–1941, sannolikt såg ut som den gjorde för att svenska politiker då
trodde att Tyskland skulle gå segrande ur kriget – och att detta var en realitet som Sverige helt
enkelt hade att anpassa sig till.
 Andra (se exempelvis Åmark 2011; Zetterberg 1992 s 17) menar i stället att det mest avgörande
för den svenska neutralitetspolitikens utformning snarare var angelägenheten om att kunna upprätthålla handelspolitiska relationer med Tyskland – och vidare att detta var en av de viktigaste
utgångspunkterna för det svenska godkännandet av det avtal om permittenttrafik som sedan
kom att gälla från försommaren 1940 och fram till 1943.
 Nazistregimen i Tyskland blev snart varse att svenska politiker inte delade dess uppfattning
om en mer fördjupad kulturell och rasmässig ödesgemenskap de båda folken emellan. Sverige
skulle inte komma att bli någon tysk lydstat, och regeringen avvisade till och med erbjudandet
om en icke-angreppspakt som Tyskland riktade mot de nordiska länderna i april 1939 (Carlgren
1973 s 17; Johansson 2006 s 217), liksom idén om ett större europeiskt handelsutnyttjande i ett
tyskt ”Grosswirtschaftsraum” (Johansson 2006 s 85–86). Ett par år efter den tyska ockupationen
av Norge framträdde dessutom i Sverige en pronorsk opinion (som också tydligt avspeglades i
svenska tidningar, inte minst i Hallandsposten) som en stark motkraft mot den tyskvänlighet
som trots allt förekom på sina håll i Sverige (ibid. s 221–222).
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Eftersom det stod klart att Sverige inte tänkte överge sin formellt neutrala hållning kom Tyskland
i stället, i likhet med västalliansen, att rikta sina ansträngningar mot att Sverige skulle upprätthålla
en fortsatt neutralitet (Leitz 2000 s 51). Den tyska regimen hade därtill tämligen omfattande
förväntningar om vad en sådan svensk neutralitet skulle bestå i. I samband med ockupationen av
Norge riktade Tyskland följaktligen krav mot Sverige om en ”strikt neutralitet” eller ”strängaste
neutralitet” (terminologin skiljer sig här åt i olika källor, se exempelvis Carlgren 1973 s 154;
Carlsson 2006 s 75; Sennerteg 2006 s 52; Wahlbäck 2001 s 83). Innebörden i detta krav var
förväntningar om en svensk neutralitet som omfattade såväl politiska och militära handlingar,
som den svenska opinionen (Hadenius 2006 s 52–53; Åmark 2011 s 70). Vilka konsekvenser
som detta kom att få för den svenska tryckfrihets- och presspolitiken (utöver de mer synliga eftergifterna som exempelvis transiteringsavtalet som nämnts ovan) och dess avspeglingar i en svensk
lokaltidning ska vi nu se närmare på.2

Svensk tryckfrihet och presspolitik i skuggan av Tyskland
Den svenska riksdagspolitiken under kriget kan delas in i tre huvudlinjer. Dels fanns det ett
klart uttalat antinazistiskt läger, men sedan också två linjer som var betydligt mer tongivande
och som kommit att kallas för den ”lillsvenska” och den ”storsvenska” linjen (Johansson 2006
s 223–224; Åmark 2011). Den lillsvenska linjen gick i korthet ut på att så långt som möjligt
undvika provokation gentemot Tyskland, medan den storsvenska linjen handlade om att mer
långsiktigt förbättra eller till och med fördjupa Sveriges relationer med Tyskland (vilket kan ha
sin grund i att man var mer rädd för Stalin än för Hitler, se ovan). När den tidigare diplomaten
Christian Günther tillträdde posten som svensk utrikesminister år 1939, var en av hans första
och viktigaste uppgifter att försöka förbättra landets relationer med Tyskland – där man länge
hade irriterat sig på Günthers företrädare Rickard Sandler (Johansson 1984 s 217–218).
 Såväl den lillsvenska som den storsvenska linjen företrädde åsikten att opinionsyttranden i
svenska tidningar som skulle kunna anses kränkande för Tyskland borde undvikas. Günther
ansåg exempelvis att det inte kunde vara väsentligt för Sverige att landets tidningar hade möjlighet att bedriva en aktiv opinion mot Tyskland, om detta innebar en onödig provokation gentemot stormakten. Frågan var särskilt aktuell under våren och försommaren 1940, då strider
ännu pågick mellan norska och tyska trupper (Carlsson 2006 s 76; Johansson 1984 s 156–157).
Under krigets första år avspeglades dessa politiska utgångspunkter också tydligt i den svenska
tryckfrihets- och presspolitiken.
Vid en genomgång av den politiska utvecklingen går det att urskilja tre ganska distinkta tidsperioder. Den första perioden sträcker sig från Hitlers maktövertagande i Tyskland i januari 1933,
och fram till perioden kring Kristallnatten under hösten 1938. Under denna period tilläts den
svenska pressen huvudsakligen agera fritt avseende såväl nyhetsförmedling som opinionsbildning. Den andra perioden, som sträcker sig från senhösten 1938 och fram till årsskiftet 1943/44
kännetecknas däremot av en restriktiv och aktivt agerande tryckfrihets- och presspolitik, med stora
eftergifter mot den tyska regimen. Den tredje perioden utgörs av krigets slutskede, då Tyskland
efterhand pressades tillbaka mot Berlin – vilket gjorde att den svenska politiken inte längre
behövde ta särskilt stor hänsyn till tyska krav och önskemål, med följden att den restriktiva tryck2 Tack till Carl Junback, som finansierat den studie av Hallandsposten under andra världskriget som ligger till grund för
analysen i denna text.
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frihets- och presspolitiken inte längre kunde anses försvarbar (se exempelvis Johansson 2006;
Åmark 2011).
 I en textanalys av över tvåhundra texter från lokaltidningens Hallandsposten ledar- och opinionsmaterial publicerade under åren 1936–1945 (Skagshöj 2013) märks ett klart stöd för den
”strikta” neutralitetslinjen (med eftergifter mot Tyskland). Dels genom återkommande uppmaningar om en svensk neutralitet i ledare och debattartiklar, men också genom en parallellitet
mellan graden av frispråkighet i tidningens opinionsyttranden och den tryckfrihetspolitik som
beskrivs i det följande. Detta trots att tidningen från och med sommaren 1936 leddes av redaktör Johan Svipdag, som var en tydligt uttalad antinazist (vilket också visar sig i stora delar av
analysmaterialet), men som alltså ändå valde att rätta sig efter den svenska regeringens direktiv till
pressen (mer om detta nedan). Flertalet av de opinionstexter som publicerades i tidningen under
åren 1936–1945 är skrivna av Svipdag själv, bland annat i formen av de krönikor som redaktören
skrev under pseudonymen ”Ögat”.

Dårskapspolitik och övermod (1936–1938)
Judeförföljelserna har inställts. Rashatstidningar tillåts icke i skyltfönstren. [Men
samtidigt pågår SA-polisens illdåd och medan] heilropen skalla och applåderna
smattra från Berlin genom radio, vandrar flyktingen från Tyskland land ur land
på en evig marathonlöpning utan hopp och tro. Baksidan till olympiamedaljen,
som icke heller bör glömmas. (”Olympens baksida” ur HP den 6 augusti 1936,
signatur ”Ögat”)
När Hitlerregimen tillgrep makten i Tyskland år 1933, väcktes starka reaktioner på flera håll i
Europa. Bland de svenska tidningar som tidigt utmärkte sig nämns GHT under Torgny
Segerstedts ledning, som redan vid Hitlers tillträdande lyckades reta upp den tyska nazisteliten
ordentligt med yttrandet ”Herr Hitler är en förolämpning” (Johnson 2006 s 62–63). Frågan om
hur mycket kritik som kunde föras fram mot ett grannlands statschef aktualiserades sedan flera
gånger under 1930-talet, då Tyskland vid ett flertal tillfällen framförde diplomatiska protester
mot sådant som publicerats i svenska tidningar (Åmark 2011 s 210–211). I första hand var det
arbetarpressen, exempelvis tidningen Social-Demokraten, som blev måltavla för den tyska kritiken. Och även om kritiken kanske breddades med åren, var det i första hand de ledande svenska
tidningarna som tyskarna riktade in sig på.
 Mindre landsortstidningar som Hallandsposten tycks inte hamnat i blickfånget för tyskarna på
samma sätt – och därför går det också, trots de återkommande tyska protesterna, att se en ”normal”
frispråkighet i opinionsmaterialet i tidningen under större delen av 1930-talet. I Hallandspostens
texter från denna tidsperiod förekommer en öppen och ofta mycket sarkastisk kritik mot Hitler,
och den politik som han företrädde är återkommande beskriven i ord som dåraktig eller lögnaktig.
Ett exempel på detta är ledaren från den 10 september 1936, då tidningen kritiserade den tyske
diktatorns nya ekonomiska fyraårsplan, i ljuset av nazisternas första fyra år vid makten:
… det som skett under fyra år, är att världen icke minst genom den tyska upprustningen mer och mer börjat likna ett dårhus. [---] Vapen har Tyskland fått och
koncentrationsläger, men med födan är det knalt. [---] Genom en dårhusmässig
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politik, har Tyskland bragts till ruinens brant, upprustningarna ha överskridit de
värsta farhågor och risken för krig stegrats till en ohygglighet.
Det tyska folkets svält inskränkte sig enligt Hallandsposten inte bara till brödfödan. Under juli
månad publicerade tidningen rapporter om hur den tyska kyrkan i en skrivelse till Hitler ifrågasatt dennes auktoritet över kyrkan, protesterat mot avkristningen i skolan och vidare framfört
protester mot judehat och koncentrationsläger. I lördagsbilagan från den 8 augusti samma år
beklagade sig krönikören Oscar Hedberg över hur det ”icke [kan] talas om något andligt nutidsläge i Tyskland, men väl om ett andligt kaos” och vidare att det tyska folket tvingades att köpa
”pekoralet” Mein Kampf, samt i en ”sexuellt betonad Hitlerpsykos” även påtvingades bilderböcker med Führern.
 I Hallandspostens ledare och krönikor från senare delen av 1936 framhölls också propagandans betydelse för upprätthållande av diktaturen i Tyskland och Italien. Signaturen ”Ögat”:s spalt
från den 26/11 fick rubriken ”Konsten att missbruka sitt förnuft” och inleds med formuleringen;
”Jordklotet antager mer och mer formen av ett dårhus, där ledare av länder med ordet fred på
sina läppar preparera kriget”. Lite längre ner i samma text: ”Det är mycket omodernt just nu.
Bakåtsträveriets makter förstå att det enda medel med vilket makten över själarna kan behållas
är att de förfäas och försoffas och bringas att okritiskt sluka alla möjliga lögner och antaganden.”
 Hitler framställdes vid flera tillfällen i Hallandspostens texter som en ”dåre” eller mentalt störd
person. Tydligast är detta i en braskande rubrik som prydde förstasidan den 23 juni 1937, och
som sedermera blivit omtalad som betecknande för Svipdags redaktörskap (Andréasson 2000).
Den dagen täcktes förstasidan av en tveklöst rättfram formulering: ”Dåren Hitler söker orsak till
ett världskrig.” I en ingress lite längre ner på samma sida rapporterades att ”Frankrike och England vägrar gå med på den tysk-italienska galenskapens krav på gemensam flottdemonstration
utanför Valencia och neutralisering av alla spanska ubåtar.” Tidningen företrädde åsikten att Hitler kommit till makten genom ett bedrägeri – och när annekteringen av Österrike genomfördes
under våren 1938, formellt sett efter en folkomröstning, kommenterade Hallandsposten detta i
ironiska ordalag: ”Nazi äro icke för ro skull mästare i majoritetsval” (osignerad ledare den 14 mars
1938). I ”Ögats” krönika från den 15 mars 1938 beklagas Österrikes öde och Svipdag passade
samtidigt på att uttrycka en drypande sarkasm över den Nazityska propagandans framställning
av hur det österrikiska folket tagit emot sin nya ledare:
Med en av preussiska bombplan och tanks alstrad ’salighet av glädje och gripenhet’
gav den österrikiska staten upp andan. Och Musse [Mussolini] gratulerade!

Inskränkningar i tryckfriheten, 1938–1943/44
När Joakim von Ribbentrop tillträdde som tysk utrikesminister i slutet av 1938 förändrades
Tysklands ton mot omvärlden, bland annat skärptes tonen mot små neutrala stater som Sverige
(Åmark 2011 s 211–213). För svenskt vidkommande blev detta allt tydligare efter krigsutbrottet
i september 1939, varefter Utrikesdepartementet kom att uppvaktas allt oftare av den tyska
beskickningen i Stockholm, som framförde protester från Berlin mot den svenska nyhetsförmedlingen (ibid.; Carlsson 2006 s 19; Zetterberg 1992 s 21). Den tyska taktiken gick därefter i
korthet ut på att ideligen återkomma till den svenska regeringen med missnöjesyttringar gällande
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vad som skrevs om Tyskland och dess förehavanden i svenska tidningar. Här blev det tydligt vad
Hitlerregimens definitionen av en svensk ”strikt” neutralitet egentligen innebar (Carlgren 1973;
Bergquist 2007 s 43). Taktiken var också framgångsrik, i så måtto att den svenska tryckfrihetspolitiken under de inledande krigsåren kom att utformas på ett sätt som låg mer eller mindre helt
i linje med tyskarnas krav. Den svenska statsmakten tog på sig ett ansvar för opinionsbildningen
som innebar mycket stora avsteg från tryckfrihetsförordningens grundprinciper, krävde självcensur och ingrep med konkreta straffåtgärder mot publicister som avvek från statliga direktiv
(Johansson 2006 s 220; Åmark 2011 s 269). En befogad fråga är hur det kunde komma sig att
den tyska riksledningen var så lättkränkt av pressen i ett litet land som Sverige, och svaret handlar
kanske om att nazisterna ville statuera ett exempel, eller möjligen att det egentligen handlade
om att kunna genomdriva de andra krav om eftergifter som Tyskland hade (inte minst gällande
permittenttrafiken, som berörts ovan).
 I dåvarande statsminister Per Albin Hanssons dagbok framgår att det fanns en stor ambivalens
rörande den restriktiva tryckfrihetspolitik som kom att föras under dessa år. I samband med att
regeringen drev igenom ett förslag på censurlag under försommaren 1940 skrev han den 12 juni
i dagbok att ”[d]et är trist att slåss för det man innerst avskyr, men sådant blir ibland nödvändigt.” (Hansson 2011 s 114). Johansson (2006 s 237) menar att Hanssons notering ganska väl
belyser det trängda läge som den svenska regeringen uppfattade att man befann sig i. Bland de
svenska politiker som främst kommit att ses som förespråkare för en restriktiv tryckfrihets- och
presspolitik kan nämnas utrikesminister Günther och den konservative justitieministern Westman (Johansson 1984; Åmark 2011 s 86). Som argument angavs den svenska neutralitetspolitiken, samt landets utsatta läge – och givet omständigheterna uppmanades den svenska pressen
till självdisciplin (Åmark 2011 s 237).
Konfiskering och transportförbud
Justitieministerns och utrikesministerns ageranden gick sedan i stora drag ut på att utnyttja
begränsningar i tryckfrihetsförordningen till dess yttersta gränser, med iakttagande av obsoleta
lagbestämmelser – som möjliggjorde indragning eller beslagtagande utan föregående prövning
av domstol, mot publikationer som ansågs kunna föranleda missnöje hos främmande makt
(Hadenius 2008 s 81; Johansson 1984 s 204–205). Metoden hade förstås sina brister, eftersom
tidningarna fick konfiskeras i efterhand – då de redan hade nått flertalet av sina läsare (Åmark
2011 s 217). Men justitieministern lät i alla fall dra in ett antal svenska tidningar under hösten
1939. Exempelvis slog han i november till mot veckotidningen Trots Allt!, vars antinazistiska
spekulationer ansågs opassande (Johansson 2006 s 240–241).
 Efter riksdagsvalet i september 1940 skärptes politiken ytterligare och flera tidningar blev
utsatta för ingripanden. Sennerteg (2006 s 54) beräknar att regeringen beslagtog sammanlagt
315 tidningsutgåvor från olika tidningar, mellan våren 1940 och fram till slutet av 1943. Av dessa
beslag utgjordes 264 av tidningar som var kritiska mot Hitlertyskland, eller något annat av de
andra länderna i axelpakten. Även om många beslag skedde efter klagomål från den tyska riksledningen, menar Johansson (2006 s 243) att regeringen genom justitieminister Westman kom
att tillämpa lagprincipen gällande beslag på ett sätt som gick ut på att föregripa tyska klagomål.
Man höll alltså ett vakande öga på tidningarnas skriverier och genomförde beslagen redan innan
någon tysk representant hade hunnit klaga, där och om man tyckte sig finna ett innehåll som
skulle kunna reta upp Hitlerregimen.
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Regeringen genomdrev också regler om transportförbud, som riktades främst mot tidningar
på vänsterkanten och innebar ett förbud att frakta tidningarna med statliga kommunikationsmedel (i första hand tågtrafik). Syftet var att försvåra distributionen av tidningarna, men eftersom transportförbud endast kunde utfärdas mot tidningar som hade fällts för tryckfrihetsbrott,
och tryckfrihetsåtal var svåra att driva (varför man i stället använde sig av ovanstående metod
med beslag), var det till slut ändå ganska få tidningar som belades med förbudet (Johansson 2006
s 241; Åmark 2011 s 227).
Pressnämnden, Radiotjänst och Statens Informationsstyrelse
 Trots de ovan nämnda försiktighetsåtgärderna fortfor den tyska regimen att rikta klagomål
gällande den svenska pressen, vilket föranledde regeringen att driva igenom ett förslag om förhandscensur i en beredskapslag (Bergquist 2007 s 44). Även om lagen aldrig kom att sättas i bruk, gav
den regeringen ytterligare möjligheter att stärka kontrollen över opinionsbildningen – något som
nu skedde genom att man försökte få pressen att frivilligt medverka till en självsanering.
 Detta blev utgångspunkten för bildandet av Pressrådet 1939, som sedermera utvecklades till
Pressnämnden år 1941. Detta halvoffentliga organ skickade ut uppmaningar till landets tidningar om självcensur och behärskade uttalanden (Johansson 1984 s 183; Åmark 2011 s 230–231).
Här ser vi för övrigt grunden till de riktlinjer om saklighet och opartiskhet som lever kvar ännu
i dag i de pressetiska reglerna. Förutom de rena anvisningar som skickades ut till pressen, kunde
Pressnämnden också utfärda varningar till tidningar som inte ansågs rätta sig i ledet. Varningarna
föranleddes ofta av tyska klagomål, och allt som oftast var det därför tidningar på vänsterkanten
som drog på sig varningar (Åmark 2011 s 232).
År 1940 inrättades en ny myndighet som fick namnet Statens Informationsstyrelse, vars
huvudsakliga uppgift bestod i att utfärda ”grå lappar” (som förvisso inte alltid i bokstavlig
mening var grå till färgen) till svenska pressen, med information om vad som var acceptabelt att
publicera avseende förhållanden som exempelvis kunde gälla försvaret, den svenska kungafamiljen
– eller eventuella svenska räddningsaktioner som gjordes mot exempelvis norska judar (Hadenius
2008 s 82; Åmark 2011 s 229–230). Styrelsen utgjorde tillsammans med Radiotjänst viktiga
instrument för en svensk statlig opinionskontroll (Johansson 2006, s 248–249). Det kan dessutom tilläggas att Radiotjänst utgjorde en viktig kanal för den statliga propaganda- och upplysningsverksamheten. Detta kom exempelvis att påverka TT-nyheterna, som redigerades för att bli
så neutrala (eller enligt sina belackare snarare intetsägande) som möjligt.
Hallandspostens försvar av den svenska neutralitetslinjen
 I Hallandspostens texter syns en tydlig tonförändring under åren 1938–1943. De teman
kring Naziregimens dårskap och lögnaktighet som förekommit under de föregående åren blev nu
kraftigt nedtonade, retoriken i förhållande till Nazityskland mer neutral i tonen – och man skrev
hellre om Tyskland som land eller som folk, än om nazisterna eller Hitler.
 Men alldeles okritisk var tidningen inte. Efter Kristallnatten i november 1938 publicerades
några texter som uttryckte vämjelse mot tyskarnas förföljelser av judar. Den 11 november konstaterades exempelvis på förstasidan att ”[v]ilt rasar hatet mot judarna i hela Tyskland”. Nästföljande dag ägnades en osignerad ledare med rubriken ”Judeförföljelserna i Tyskland” åt det som
hänt. I texten berättas om hur tysk polis lugnt tittar på när judiska egendomar förstörs, vilket
kommenterades i följande dystopiska ordalag:
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Det börjar snart kännas kusligt att kallas människa. Svårt är att tro att det tyska
folket skulle i gemen kunna känna sig samhörig med dessa dåd.
Vidare att om dylika händelser tillåts i Tyskland ”… måste [det] uppfattas som tecken på inre
svaghet och nervositet”. Skribentens poäng är således att händelserna var ett uttryck för hur
den nazistiska regimen genom propaganda försökte att legitimera sig, snarare än att vara någon
allmän tysk folkyttring.
 Efter månadsskiftet november–december samma år sjönk ämnet om judeförföljelserna sakta
undan i Hallandsposten. Men den 10 december 1938 återkom ”Ögat” till ämnet igen. Krönikan
fick denna gång rubriken ”Syndabock” och börjar med att konstatera hur den senaste tidens
judeförföljelser i Tyskland hade utvecklats. Svipdag söker i texten sedan en förklaring till själva
grunden till förföljelserna. ”Tyskarna funno i judarna de syndabockar på vilka de sköto skulden
för sina olyckor under de senaste 25 åren. Men det är tyvärr icke enbart en tysk företeelse.”
Konstaterandet i den avslutande satsen avser judeförföljelser i Tjeckoslovakien och det sedermera
självständiga Slovakien.
Under dagarna 13–14 december 1938 publicerade tidningen sedan två ledare av frilansskribenten Valfrid Spångberg, som avhandlar judehatet och hur gränslöst detta kommit att bli.
I Spångbergs ledare den 14 december med rubriken ”Det tyska judespionaget”, skrivs bland
annat: ”För nazisten finnas inga statsgränser. Varhelst en nazist har något att beställa, det må vara
på denna eller andra sidan av jordklotet, är det hans sak att ta ledningen och bestämma, hur det
skall vara. I varje nazistfrö gror en ’führer’, som det är allas plikt att lyda. [---] Varje respekt för
andras rätt är dem främmande, det må vara liv eller egendom, att inte tala om en sådan bagatell
som frihet.”
 I andra texter blir det tydligt att tidningens perspektiv är pro-västligt, i så måtto att det
efterlyses aktioner från inte minst England. När England till slut ”vaknade från sin dvala” (dvs.
övergav sin eftergiftspolitik) och på allvar visat reaktion mot Tyskland var detta således någonting
som framställdes i positiva ordalag i tidningens ledare. Den15 april 1939 konstaterade ledaren
exempelvis att ”… England [nu tagit] ett steg ytterligare bort från den splendid isolation, som
länge varit riktpunkt för dess utrikespolitik. Till garantien åt Polen kommo försäkringarna åt
Rumänien och Grekland.”
Från hösten 1938 till krigsutbrottet ett år senare pågick det så kallade ”nervkriget”, med kapprustning och politiska ageranden som med ett mer modernt begrepp kan beskrivas som psykologisk krigföring. Att världen höll andan inför vad Tyskland kunde tänkas hitta på, var ett tema
som dök upp i Hallandsposten under denna period och som återkommer i den osignerade
ledaren ”Beredda” (11/8 1939) – där inledningen går i numera ganska välkända formuleringar
från tidningens håll om att Hitler tagit för vana att lova en sak och sedan göra annat. I texten
finns en parallell till hur Polen och Ungern jublat när Tyskland gick in i Tjeckien, något som
Polen nu ångrar (Hitler hade ju ställt in siktet på Danzig) – och även Ungern har så smått börjat
inse vad som kunde hända:
Nu börjar det synas som att Ungern börjat erfara något av samma fruktan för sin
framtid som Tjeckien hade. Hitler hade bestämt sig för en resa till Ungern men
ville för det ändamålet ha med sig 10.000 tyska poliser. Så stor fruktan har näm-
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ligen den tyska riksledningen att ungrarnas kärlek är till statschefen för den store
grannen att tiotusen poliser behövas för att skydda honom mot alltför energiska
kärleksyttringar.
I Hallandspostens opinionsmaterial fanns förstås också fokus på de lokala och nationella politiska
förhållandena. En uppmärksammad nyhetshändelse på hemmaplan var när en viss Pilarsky, en
tidigare tysk medborgare som bosatt sig i en tysk koloni i Falkenberg, under sommaren greps
för insmuggling och försäljning av skjutvapen. I ledaren ”Smugglingsaffären” från den 4 augusti 1939 reflekterar skribenten kring det faktum att en landsfiskal och en åklagare hade köpt
pistoler av Pilarsky. Vidare att en pistol hade sålts till ”Slöingefyrern [sic!] Midby” (alltså en lokal
nazistledare):
När [Pilarsky] sålde pistolen till nasseledaren underlät han icke förhöja dess
affektionsvärde genom utsagon att den i [första] världskriget tagit död på många
människor. Hur ömt den måste smekts av Midby… Människoblod. Det luktar
något det.
I takt med att händelseutvecklingen fortskred blev dock tonen i Hallandspostens texter alltmer
avvaktande och neutral. Den 10 augusti 1939 skrev ”Ögat” en krönika, som den här gången fått
rubriken ”Att sköta egen kål”. I texten utspelar sig ett samtal mellan ett implicit berättarjag och
bysmeden Sebulon Jönsson från Örken. Sådana samtal skulle senare komma att bli ett återkommande narrativ i ”Ögats” spalter, där Sebulon Jönssons repliker egentligen var ett uttryck för
Svipdags egna åsikter. På så vis förde skribenten ett samtal med sig själv – vilket också kan ses
som en strategi för att kunna distansera sig från ställningstaganden som kanske inte alltid var helt
politiskt korrekta. I just denna text fick bysmeden ikläda sig åsikten att Sverige bör vara neutralt
för att undvika inblandning i krig (det är också vad rubriken metaforiskt anspelar på). Texten
hänvisar till händelser under 1800-talet, då Sverige genom att välja sida riskerat att hamna i krig.
”’Du ska se bakåt för att ana dig vägen framåt’, undervisade Jönsson” skriver Ögat.
 Neutralitetsuppmaningen, och stöd för den svenska eftergiftspolitiken gentemot Tyskland,
blev sedan ett återkommande inslag i Hallandspostens ledare från våren 1940, med flertalet
perspektiv på samma huvudtema. Bland annat framfördes i några texter direkt kritik mot de mer
tydligt pro-västliga ställningstaganden som Torgny Segerstedt och kretsen kring Ture Nerman
gav uttryck för. Den 30 april hade ledaren rubriken ”För Sveriges oberoende” och texten utgör
en kommentar till den tyske utrikesministerns senaste uttalande om Sverige:
Det är naturligtvis icke betydelselöst om ett stort krigförande lands utrikesminister förklarar att Sveriges neutralitet är höjd över alla tvivel. [---] På första
maj demonstrera vi för neutralitet men icke en räddhågans position att våga ta
ansvar utan i förvissningen om att en väpnad makt mot varje försök att överskrida
landets gränser är det för framtiden mest lyckliga. […] Mot vargar med eller utan
fårskinnspälsar måste vi vara beredda.
Tar vi oss fram genom åren 1940–1942, kännetecknades Hallandspostens material av tre
huvudteman: a) visad empati mot det norska folket och ett förakt mot ”landsförrädaren” Quisling,
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b) försvar av den svenska samlingsregeringens neutralitetspolitik, och regeringens eftergifter
i neutraliteten, samt c) kritik mot sådana kretsar i svensk press och svensk politik som förespråkade en svensk anslutning till västalliansen (här ska särskilt nämnas kretsen kring Ture
Nerman samt Torgny Segerstedt/GHT). I tidningens ledare och krönikor under denna period är
inte kritiken gentemot Nazityskland eller den tyska diktaturen lika framträdande som tidigare.
Judarnas situation berörs inte. Däremot går det att se en viss förskjutning åt västalliansens håll
i det rena nyhetsmaterialet. I texterna berättas det om västliga framgångar så snart tillfället ges.
 De inskränkningar i tryckfriheten och ageranden mot svensk press som den svenska regeringen företog sig berördes aldrig på något tydligt sätt i Hallandspostens opinionsmaterial, men i en
nyhetsartikel från den 14 mars 1942 (”Kvarstad på inalles 17 tidningar”) konstateras att flertalet
tidningar, däribland Arbetartidningen, Smålands Folkblad och Bohusläningen hade blivit beslagtagna i efterhand under den föregående fredagen, gällande föregående dagars skildringar av tyska
grymheter begångna i Norge. Motiveringen framfördes på ett distanserat sätt i Hallandsposten:
En alltmer ökande tendens har framträtt att i tryck återge utförliga skildringar av
grymheter begångna av olika krigförande parter. Uppgifternas sanningshalt kan
under nuvarande förhållanden svårligen kontrolleras. Enär dylika skildringar föranleda missförstånd med främmande makter, har regeringen till fullföljande av sin
neutralitetspolitik vid upprepade tillfällen ansett sig nödsakad inskrida mot dylika
skräckskildringar riktade mot än den ena, än den andra krigförande makten.
I själva verket vet vi att regeringen agerade enligt en självsanerande princip och att ingripanden
ganska sällan skedde mot någon annan än mera öppet tyskkritiska publicister, om än med
neutralitetspolitiken som främsta argument.
 Att situationen i Norge var en angelägen sak för svenskar var däremot tydligt i Hallandsposten.
Lika mycket finns inte att läsa om Danmark, trots tidningens närhet till grannlandet i söder.
Förhållandena i de båda grannländerna var förvisso olika i det att Danmark behöll en nominell
självständig ställning med kung och regering på plats fram till hösten 1943. Men i flera av tidningens texter uttrycktes tydliga sympatier för det norska folket, med ett mer eller mindre tydligt
stöd för västalliansen, som i Willy Brandts ledartext ”Räderna mot norska kusten” (publicerad 9
januari 1942). Brandt redogör för de västallierades framfart mot Tyskland på norska västkusten
och hur medlemmar ur Nasjonal Samling tillfångatagits och förts till England. Dagen efter publicerade Hallandsposten en bild på kapitulerande tyska soldater i Norge och rapporterar även
kring ryska framgångar på hemmafronten.
I takt med att den tyska krigslyckan börjar vända, syns återigen en förskjutning i Hallandspostens opinionsmaterial. Under andra halvåret 1942 uttrycktes allt oftare i klartext rapporter
om tyska grymheter, i första hand gällande Norge. Vid tiden före och strax efter årsskiftet
1942/43 blev de tyska motgångarna i kriget mot Sovjetryssland det mest återkommande temat.
Skribenterna tyckte sig märka en tysk uppgivenhet, spekulerade om att Hitler och hans högsta
ämbetsmän verkar ha svårt att hålla hoppet och humöret uppe – men förordade samtidigt en
fortsatt svensk neutralitet. Våren 1943 kom den tyska permittenttrafiken upp i debatten igen,
och Hallandsposten valde att kommentera ämnet i ledaren från den 4 mars, återigen med ett stöd
för den svenska eftergiftspolitiken:
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[p]olitik är det möjligas konst. Av olika onda ting befinnes även i människans
enskilda liv ofta lämpligast att välja det minst onda. [---] Det berättas att
utrikesministern framlade alla de skäl som regeringen hade för en av sina värsta
vedersakare [kritiker] och därpå sporde: ’Har ni nu en bättre väg att förorda?’
Svaret blev: ’Ni kunde väl för f-n ha hittat på något annat.
I augusti 1943 upphörde slutligen den tyska permittenttrafiken genom Sverige. Det var ett
besked som mottogs positivt i Hallandsposten, samtidigt som tidningen valde att återigen försvara regeringens tidigare beslut om att tillåta den tyska tågtrafiken.

Slutet på tryckfrihetsinskränkningarna, 1944–45
Ingen kan säga, hur stor del av det tyska folket, som i olika skeden stått bakom
Hitler och hans gäng… Säkert är, att det hela tiden funnits talrika motståndare
till hans politik, fast de icke förmått göra sig gällande, och att de för närvarande
äro fler än någonsin, som naturligt är, eftersom det nu syns, vart det lett.
(Hallandsposten, den 3 januari 1944)
Den svenska tryckfrihets- och presspolitiken under den föregående tidsperioden kan sammanfattas som till stora delar anpassad efter tyska krav. Johnson (2006 s 87) menar till och med att
justitieminister K G Westman och utrikesminister Christian Günther ”hade fört in Sverige på ett
sluttande plan, där regeringen gentemot Tyskland tog på sig ett ansvar för vad tidningarna skrev”.
Detta var naturligtvis olyckligt och när kriget var slut insåg allt flera detta, vilket också ledde till
en politisk process i syfte att omöjliggöra ett upprepande i framtiden.
 Krigets utveckling hade fortfarande betydelse för presspolitiken så när tyskarnas krigslycka
vände (1942/1943) började pressnämndens ledamöter framföra klagomål över att de fick fungera
som mellanhand mellan press och statsmakt. Informationsstyrelsen utsattes för hård kritik –
och den i augusti 1943 nytillträdde justitieministern Thorwald Bergquist gjorde ganska snart
uttalanden som tydde på en omläggning i tryckfrihetspolitiken. I januari 1944 diskuterade
regeringen en avveckling av beredskapslagstiftningen, något som väckte starka reaktioner hos
bland andra utrikesminister Günther. Han fruktade nämligen att ett avskaffande av tryckfrihetsinskränkningarna skulle kunna uppfattas som ett eget underkännande av den tidigare förda
politiken (Johansson 2006 s 247–248). Vi kan, utifrån dessa konstateranden dra slutsatsen att
tryckfrihets- och presspolitiken under krigets slutskeden kom ändå att återgå till en mer normal,
liberal hållning.
Pollack (2007 s 10f) konstaterar att det också går att se en större frispråkighet i tidningsmaterial från år 1943 och framåt – vi kan med andra ord se att inriktningen på pressmaterialet
i landet som helhet, har en tendens att följa parallellt (fast omvänt) med den tyska krigslyckan.
Det går också att se en nyhetsvärdering som tenderar att intressera sig mest för vad som händer i
landets mest omedelbara närhet, inte minst då händelseutvecklingen i Norge.
Vi förflyttar oss nu fram till juni 1944 och dagarna efter de allierades landstigning i Normandie.
Onsdagen den 7 juni pryddes Hallandspostens förstasida av rubrikerna ”Landstigningen har
lyckats. De första hindren ha tagits. Invasionen i full gång mot Seinebukten”. Ledaren från samma
dag fick rubriken ”Invasionen” (osign.) och inleds:
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Vad som betyder DET STORA HOPPET [sic!] för miljoner och åter miljoner
människor i härtagna och ockuperade länder i Europa, inträffade i går morse,
då allierade trupper landstego på Frankrikes jord, ungefär fyra år sedan engelsmännens utrymning av Dunkerque och Frankrikes sammanbrott! Det är
förutsättningen för ländernas befrielse och Tysklands sammanbrott.
Betydelsen av landstigningen står i fokus, men samtidigt ville ledaren påpeka att det naturligtvis återstod en hel del att vinna och mycket som kunde gå fel. I värsta fall, fortsatte skribenten
”[b]lir det hela en raid, en föregångare till invasionen, som säkert kommer i alla fall, men måhända
icke just i väster”. Från det högtidliga, något refererande tonfallet i början går sedan ledaren över
i en analyserande ton, för att avsluta i ett dramatiskt metonymiskt måleri som lika gärna kunde
ha hämtats från Bibelns Uppenbarelseboken:
Med blod, med floder av blod, säkra västmakterna därför sin inteckning i den
kommande freden. På Frankrikes bloddränkta jord drabba nu krigsmaskinerna
samman. Inget hemligt vapen lämnas obeaktat. Ingen hänsyn lämnas över. Nazismen slåss med huvudet mot väggen. För den gives ingen återvändo. Säkert kan
icke ens den djärvaste fantasi föreställa sig det oerhörda som händer, mäta allt det
lidande som sker eller tänka sig de fasor, som utspelas. Ty där kan man nog säga
att avgrunden bävar.
Efter landstigningen i Normandie ansågs den tyska krigsmakten av de flesta utomstående
betraktare vara nere för räkning och nu kretsade också flera av Hallandspostens texter kring
desperationen hos Hitlerregimen. Tonen i texterna är nu avgjort förändrad och visar åter upp en
öppen avsky mot Nazityskland och dess diktator. Nazismens fall och dess tragiska epilog, utgjorde
ämnet för signaturens ”Ögat” spalt den 12 maj 1945 (”Av frukten skall man döma trädet”).
Berättelseformen är, som många gånger tidigare, en dialog mellan textens implicita redaktörsjag
och bysmeden Sebulon Jönsson. Den senare ställer sig frågan om hur man nu ska hålla sig i form,
när det inte längre finns någon Hitler att förargas över:
– Vet du inte, att när man blir ilsk och arg, så träda binjurarna i funktion och avsöndra ett ämne kallat adrenalin, vilket ökar blodtrycket och stimulerar aktiviteten
och befordrar hälsan. Nu har man icke [Hitler] att framkalla avsöndringen med.
Efter Hitlers självmord och den tyska kapitulationen, våren 1945, gick händelseutvecklingen
ganska snabbt framåt. Högt uppsatta nazistpampar gav sig av på flykt, men infångades en efter
en. Hitlers liv och gärning sammanfattades i flertalet texter Hallandsposten under maj 1945
– och det är ingen smickrande skildring. Han framställs i texterna som en sinnessjuk dåre,
som en latmask och som fördärvare av den moderna civilisationen. Hitlers efterträdare Dönitz
kritiserades av tidningen – och när Norge och Danmark befriades ur ockupationsmaktens grepp
visste glädjen inga gränser. På samma gång poängterades i flera texter att det nu stundade en
rannsakans tid, där delar av det norska folket, det tyska folket och även vissa representanter för
den svenska kyrkan hade att göra upp med sina kopplingar till nazismen.
För att sammanfatta Hallandspostens och Johan Svipdags förhållningssätt till nazismen och
Nazityskland, kan vi konstatera att det under hela kriget återkommer uttryck för motstånd, men
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vars intensitet löper parallellt med händelseutvecklingen. När Tyskland hade inlett kriget, och så
länge som den tyska krigslyckan varade, tonade tidningen ner sitt motstånd, medan tiden före
kriget och krigets slutår då Tyskland trängdes tillbaka mer och mer, utgör perioder av ett öppet
och aktivt motstånd och en beundransvärd oräddhet i den halländska lokaltidningen. Således
syns även en parallellitet med den svenska inrikespolitiken, avseende tryckfrihet och pressfrihet.
De politiska huvudlinjerna både anammades och försvarades av tidningen, och på den punkten
var Hallandsposten säkert inte unik. Vi kan alltså se hur den tyska riksledningen lyckades med att
indirekt kontrollera såväl nyhetsförmedling som opinionsyttringar, genom de krav som ställdes
på den svenska regeringen om ingripanden mot pressen genom olika former av ageranden såsom
inskränkningar i tryckfriheten.

Relationen mellan makthavare och journalister
När vi betraktar den svenska nutidshistorien, kan vi konstatera att det för mindre än åttio år
sedan var fullt möjligt för den svenska statsmakten att i en mycket stor omfattning såväl styra
som begränsa journalistisk verksamhet. Detta trots att det redan vid denna tidpunkt egentligen
hade hunnit utvecklas en någorlunda stark journalistisk professionskultur.
 Således infinner sig den befogade frågan; hade samma sak kunnat hända i dag? Numera finns
ju utöver den etablerade journalistiken också en mängd andra kanaler, som tack vare modern
teknikologi ger ökade möjligheter för den vanlige medborgaren att engagera sig i såväl nyhetsförmedling som samhällsdebatt (se exempelvis McCombs m.fl. 2011; McQuail 2013). Å andra
sidan, kan man se hur teknik som Internet och sociala medier också ökar statsmakters och myndigheters möjligheter att kontrollera såväl informationsutbyte som medborgarliv (se exempelvis
Lovink 2011; Voltmer 2013). Även om tekniken erbjuder möjligheter till social mobilisering,
såsom i händelseutvecklingen under den så kallade ”arabiska våren”, och aktivister som Wael
Ghonim (2012) i efterhand velat framhålla betydelsen av framväxande rörelser på inte minst
Facebook, är detta starkt kritiserat i den samtida medie- och kommunikationsforskningen (se
exempelvis Murthy 2012). Kritiken riktar då bland annat in sig på aspekter som medborgares
faktiska tillgång till, eller möjligheter att kommunicera via sådana nätverk.
I den etablerade yrkesjournalistiken finner vi också begränsningar. Att journalister är beroende
av källor är knappast något kontroversiellt påstående, och att dessa källor många gånger befinner
sig i maktens korridorer överraskar heller ingen. Hur sådana beroenden tar sig uttryck och bildar
relationer i förhållande till en självständig och kritisk nyhetsförmedling och journalistisk debatt
är något av en tvistefråga inom medieforskningen. I frågan om vem som är mest beroende av
vem i spänningsfältet mellan journalister och politiker eller andra makthavare, är således ett antal
olika synsätt och slutsatser närvarande, och kan något förenklat beskrivas som entiteter på en
skala enligt nedanstående modell:
Journalister är			Ömsesidighet			Politiker och
beroende av 			råder				makthavare är
politiker/makthavare						beroende av
								journalister
Figur 1: Forskningens syn på spänningsförhållandet mellan journalister och politiker/makthavare
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Den ena ytterligheten på skalan – till vänster i ovanstående modell – utgörs av en huvudsakligen
kritiskt inriktad medieforskning, som argumenterar för ett mycket långtgående beroendeförhållande mellan politiker/makthavare och journalister, där de senare är den klart svagare parten.
Här pekar man på hur ett sådant beroendeförhållande tar sig uttryck i en (krigs)journalistik som
helt eller delvis underkastar sig statsmakters behov att kontrollera informationsflöden; eller med
andra ord i en nyhetsförmedling som i stora drag understödjer de militära eller politiska aktioner
som nationen företar sig (se exempelvis Boaz 2005; Eriksson m.fl. 2013). Nyhetskällorna har
enligt detta synsätt ett mycket stort inflytande – men här inryms också tankar om att journalistiken är beroende av de politiska förutsättningarna som finns för att agera någorlunda fritt. I
analysen av de politiska processerna som rådde i Sverige under andra världskriget, samt i Hallandspostens försvar av den svenska neutralitetslinjen (se ovan) kan vi se stöd för sådana slutsatser.
På den andra änden av skalan (till höger i figur 1) hittar vi ett synsätt som problematiserar ovanstående bild, med argumentet att det snarare är journalisterna och nyhetsredaktionerna som
är den starkare parten – inte minst genom framväxten av en journalistisk professionalism (se
exempelvis Cook 2005; Schudson 2005; Stensaas 2005). Mellbourn (2001) menar att det, särskilt
efter Vietnamkrigets mycket omfattande nyhetsrapportering, numera inte är möjligt för en stat
att ge sig in i en väpnad konflikt utan att först ha inhämtat stöd för detta hos den allmänna opinionen. Konsekvenserna av en sådan utveckling är att a) stater ägnar stora opinionsresurser till att
övertyga journalister och allmänheten om vikten av ett militärt eller diplomatiskt ingripande; b) de
politiska och militära strategierna sedan utformas på ett sätt som kan godtas av såväl medier som
medborgare; c) den nationella suveräniteten får stå tillbaka för mer universella intressen som rör
mänskliga rättigheter; och slutligen d) att krigsreportrar får (kontrollerad) tillgång till fronterna.
 Här finns dock skäl att lägga in en brasklapp. Förutsättningarna för en ”stark” eller självständig
journalistik är naturligtvis i sin tur är beroende av vilka politiska eller demokratiska förhållanden
som finns i en specifik nation eller region (Hallin & Mancini 2004, citerad i Nord 2012). Även
om vi i efterkrigstidens Sverige har kunnat stoltsera med en jämförelsevis fri och öppen mediearena och en stark journalistisk integritet, är en sådan öppenhet eller frispråkighet alls inte
självklar ens i hela Västeuropa. I länder som Norge eller ännu tydligare i Tyskland har vi kunnat
se exempel på hur rapporteringen kring konflikter som Kuwaitkrigen eller USA:s Global War
on Terror till stora delar influerats av USA- och NATO-perspektiv, eller möjligen av FN:s verklighetsbild (Carruthers 2011; Blöbaum 2005; Høyer 2005a; Pöttker 2005). Den svenska journalistiken hämtar i så måtto mer näring från brittisk förebild, än från de närmsta grannländerna
(Høyer 2005b; Mellbourn 2001).
För att återgå till figuren och den skala som framträder i forskningen, återstår slutligen mellanläget. Här menar man att det finns en mer eller mindre tydlig ömsesidighet mellan journalisters
och nyhetsmediers verklighetsbild å ena sidan och politikers och makthavares verklighetsbild
å den andra sidan. Med andra ord: att journalister och makthavare i huvudsak har liknande
eller till och med samma ideologiska utgångspunkter – och därmed delar verklighetsbild. Mer
konkreta uttryck får detta som en nationell, föreställd gemenskap eller rentav en ”banal nationalism” (på engelska ”rally-around-the-flag”), som tenderar att visa sig då den egna nationens eller
(geografiskt eller kulturellt) närliggande nationers suveränitet hotas eller anses hotad (Luostarinen 2002, Solomon 2005; Eilders 2005). Exempelvis finns det studier som åskådliggör hur
journalister under kalla krigets dagar rentav kunde se sig själva som soldater i de egna nationernas

174

intressen (Luostarinen & Ottosen 2002). På skalans mitt kan vi också placera in företrädare för
den så kallade ”index-teorin”, vars tes vilar på antagandet att massmedier i största allmänhet tenderar att följa en dominerande politisk ideologi avseende upprätthållandet av status quo – och
att en ideologisk styrning av medier sker indirekt genom ägarpolicys hos de i första hand privata
medieföretagen (Eilders 2005; se även McQuail 2013; Steel 2012). Detta synsätt liknar således
vänsterpositionen i figur 1, men med den skillnaden att man ändå betraktar journalistens integritet och självständighet som i huvudsak bevarad. Här går det att hitta tydliga paralleller till andra
världskrigets mediesverige. Dels kan vi konstatera att de tidningar som i Göran Leths modell (se
ovan) kallas ”Likgiltiga” nog snarare stödde den svenska neutralitetspolitiken (inklusive eftergifterna mot Tyskland), än att egentligen i ordets rätta mening vara likgiltiga. Vi har också sett i
analysen av Hallandspostens material, att det också finns skäl för sådana slutsatser när det gäller
den tidningen.
 Min avslutande poäng får bli den att vare sig journalistik eller politik agerar i något vakuum,
utan att det snarare finns mer eller mindre tydliga relationer dem emellan, där inte minst politikens inflytande i journalistiken blir betydelsefull. I så måtto är politiken i journalistiken allestädes
närvarande, men ständigt undflyende.
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Del III
Kommunikation och
påverkan i ett internationellt
och nationellt perspektiv

Tankesmedjors roll i
amerikansk
(utrikes)politik
Frida Stranne
USA:s politiska system skiljer sig på väsentliga sätt från det svenska (liksom från övriga Europas).
Dess system skapades till och med i kontrast till de europeiska staterna för att undvika vad man
uppfattade utgjorde ett förtryck av människors politiska frihet till förmån för kyrkan och kungadömenas maktställning där. Eftersom USA dessutom skapades utifrån ett flertal självständiga
kolonier blev ett viktigt mål för dessa kolonier att även kunna fortsätta att till stora delar vara
självständiga i förhållande till den federala makten, så att inte befolkningen i några delstater
kunde bestämma över andra genom majoritetsbeslut. Det politiska system som formade USA
avsåg således undvika vad man brukar kalla ”majoritetens tyranni” och det som skapades var
en republik och inte en demokrati såsom vi förstår det idag (Ellis 2007; Remini 2009; Spiller
2005; Stranne 2011:103ff). Den amerikanska konstitutionen innebar att det formades ett maktdelningssystem som hade till uppgift att säkerställa såväl att makt inte skulle kunna missbrukas
(ingen envåldshärskare) samt att enskilda individer och delstater inte skulle behöva underställa
sig majoritetens vilja.
 Resultatet blev tre olika maktgrenar (amerikanska: ”branches”) (1) den exekutiva (verkställande) makten; presidenten (2) den lagstiftande makten; kongressen och (3) den dömande
makten; högsta domstolen. Kongressen, där lagförslag godkänns delades dessutom upp i två
kamrar i form av representanthuset (som har representation baserat på delstaternas population) och senaten (där varje delstat representeras av två senatorer) som båda måste rösta igenom
ett lagförslag för att det ska antas. Systemet och processerna runt olika lagförslag och beslut är
mycket komplicerat och presidenten har även möjligheter att utnyttja en vetorätt om kongressen går emot honom/henne, liksom alla delstater har sina unika system som ska pareras till
den federala nivån. Högsta domstolens uppgift är att avgöra om nya lagförslag (i händelse av att
de överklagas) inte strider mot konstitutionen (från 29 maj 1790). Det amerikanska systemet
är således komplext och det finns många politiska och ekonomiska intressen att ta hänsyn till,
liksom landet är väldigt stort och befolkas av människor med tämligen olika ”kulturer” och
politiska preferenser men representeras endast (i princip) i två stora partier. Dessutom pågår det i
stort sett alltid något val i delstaterna, till kongressen eller för att välja ny president, vilket gör att
man i princip alltid befinner sig i någon form av valkampanj.
 Det är i denna kontext som tankesmedjor och policyinstitut ska förstås eftersom de kämpar för att synliggöra olika särintressen (som de representerar), få upp ”sina” politiska frågor på
dagordningen och presentera tankar, idéer, förslag och analyser som makthavarna ska kunna
använda som underlag för sina beslut. Tankesmedjorna utgör ett framträdande instrument för
att göra olika röster hörda i det myller av intressen som kongressen och presidenten ska ta hänsyn
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till. Samtidigt har det blivit allt svårare för enskilda individer eller mindre resursstarka grupper
att tränga igenom allt som presenteras och de som har starka ekonomiska resurser bakom sig har
fått ett tydligt övertag. På så sätt utmanar tankesmedjorna olika demokratiska grundprinciper
samtidigt som de använder sig av de demokratiskt uppbyggda institutionerna, olika öppna och
synliga kommunikationsstrategier och kanaler för politiskt inflytande.1

Tankesmedjors (policyinstitutens) funktion och arbetssätt
Vad är en tankesmedja?
 Tankesmedjor (eng: think tanks) eller policyinstitut, är ett fenomen som figurerat i USA sedan
början av 1900-talet och härrör från dåvarande intellektuellas önskan om att skapa ett forum
att diskutera världsfrågor med ledare från både offentliga och privata sektorer samt att knyta
politiken till vetenskaplig kunskap (Abelson 2001; Rich 2005:34).2 Enkelt uttryckt var själva
utgångspunkten att akademiska och privata intressen skulle ”hjälpa regeringen att tänka”
(McGann 2007:8). De första formaliserade tankesmedjorna etablerades i USA i inledningen
av 1900-talet, The Russell Sage Foundation (1907) och Carnegie Endowment for International Peace (1910). 1916 skapades Institute for Gouverment Research (IGR) som senare ombildades till Brookings Institute (1927) och som idag anses vara ett av de mest inflytelserika
policyinstituten av alla.3 Utöver Brookings är några av de mest ansedda tankesmedjorna RAND
Cooperation,4 Council of Foreign Relations, Cato Institute, American Enterprise Institute,
Atlantic Council och Committee on the Present Danger. Flera av dem tunga aktörer i flera olika
politiska frågor men inte minst när det gäller utrikespolitik och aspekter som rör USA:s roll i
omvärlden. Den gemensamma ambitionen är att bevara landets ledande ekonomiska, politiska,
och militära position i världen. Dessa tankesmedjors synlighet och inflytande beror inte minst
på att de har betydande ekonomiska tillgångar som ger dem möjligheter att påverka politiska
processer och medier (Rich 2005:16).5 De utgör en viktig del i den politiska processen genom att
vara agendasättare, aktivt kommunicera idéer till medier och allmänhet samt genom att föra en
aktiv dialog med och presentera förslag till makthavare inför deras policybeslut i olika sakfrågor.6
Tankesmedjornas huvudsyfte är att utveckla och marknadsföra idéer som ska påverka makthavarna i Washington (eller för mer lokala frågor, politiker på delstatsnivå). Tankesmedjor
1 Tankesmedjor har även inom EU och i Sverige blivit ett allt mer betydelsefullt element i den politiska processen och
den utvecklingen ser ut att kontinuerligt förstärkas och följa USA. Kända svenska tankesmedjor är bl.a Timbro, Arena,
Cogito, Fores, Eudoxa och nystartade Humtank.
2 Principen för möten mellan näringsliv och politiken i organiserad form hade däremot funnits i London sedan 1830talet. Termen ”think tank” myntades emellertid inte förrän på 1950-talet.
3 I en undersökning vid ett Universitet i Pennsylvania rankades 2012 Brookings som den mest inflytelserika tankesmedjan i världen (McGann 2012:45). På listan var fem av de tio mest inflytelserika tankesmedjorna från USA. Svenska SIPRI
placerade sig på fjärde plats.
4 RAND bildades i ett samarbete mellan USA:s flygvapen och the Douglas Aircraft Company för att utveckla vapen och
göra strategiska försvarsanalyser.
5 RAND är den tankesmedja som har den i särklass största budgeten (263 miljoner USD 2013). Den genomsnittliga
budgeten för de 20 största tankesmedjorna i USA var samma år 29 miljoner dollar, dvs ca 190 miljoner svenska kronor
(Gutbrod 2013)
6 Tankesmedjor skiljer sig från ”lobbygrupper” som istället fokuserar på en enskild sakfråga och företräder ett specifikt
särintresse, ofta kopplat till en viss grupp eller organisation. Tankesmedjor fångar således bredare och fler områden och
har en mer mångfacetterad representation av olika intressen i sin organisation.
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fungerar som ”experter” i flera olika sammanhang och som deltagare och bidragsgivare till idédebatter (Rich 2004:2). Hur framgångsrika tankesmedjorna är mäts i hur stort inflytande de har
på den politiska utvecklingen och hur de lyckas forma eller påverka den allmänna opinionen
(op:cit). Antalet citeringar, debatter man medverkar till att skapa samt (det direkta) inflytandet
över politiska beslut eller inrättande av policyprinciper och lagar utgör delar av detta. Tankesmedjorna har, utifrån detta, ett stort intresse av att tävla om mediernas uppmärksamhet och
dess framgång mäts inte sällan exempelvis i antalet citeringar i dagstidningar, tidskrifter samt i
olika TV program.
År 2012 fanns det 1 8237 (jmf 6 603 i världen och 77 i Sverige) olika tankesmedjor i USA
(McGann 2012:15). Dess ekonomiska förutsättningar eller politiska status varierar väldigt
(McGann 2007:6; Rich 2005:13f). Det finns också flertalet olika former av tankesmedjor. Flera
är direkt knutna till ett universitet och fungerar som en integrerande länk mellan universitetet och
regeringen (McGann 2007:13f; The Economist 1991), andra är placerade nära kongressen och
de rådgivare som finns där. Vissa har en hög grad av forskningsorientering och tydliga anspråk
på objektivitet medan andra är direkta förespråkare för ett specifikt politiskt parti eller ideologisk riktning. Några tankesmedjor har statlig finansiering med uppdraget att erbjuda regeringen
kunskap i olika sakfrågor medan de allra flesta finansieras med privata medel, uppfattas som
oberoende men har direkta vinstintressen (McGann 2007:13ff). Tidigare hade nästan varje
enskild tankesmedja ett brett samhällsfokus, men allt fler väljer idag att fokusera på en specifik fråga såsom exempelvis, utrikespoliska utmaningar och strategier, rättsfrågor eller sjukvårdsfrågor. Idéarbetet bland dagens olika tankesmedjor inkluderar således alla samhällssektorer även
om flertalet i betydande utsträckning är inrikade på socialförsäkringsfrågor och skattefrågor där
debatten om statens roll kontra marknaden är den mest centrala. Men även när det gäller utrikespolitiska frågor är tankesmedjorna mycket aktiva och tongivande i debatten som rör USA:s säkerhetspolitik och roll i världen. Det är inom detta sista område som detta kapitel fokuserar.
Tydliga konservativa trender och ökat inflytande för de rika
Under inledningen av 1900-talet och fram till slutet av 1960-talet dominerade de liberala
tankesmedjorna i USA. Sedan 1960-talet har däremot de (neo)konservativa tanskesmedjorna
vuxit sig allt starkare (Rich 2005:11). Upprinnelsen till det ökande antalet konservativa och
neokonservativa tankesmedjors framväxt under 1970/80-talet bör uppfattas som en motreaktion mot det vid tiden kraftigt växande politiska inflytandet bland antikrigsrörelsen (Vietnam),
medborgarrättsrörelsen och vänterliberala ’flower power-rörelser’, som man i konservativa läger
uppfattade innebar en oroväckande uppluckring av traditionella familjevärden och som ett hot
mot USA:s ställning i världspolitiken (Stranne 2011:286ff). En annan del av den konservativa
kritiken rörde statens växande roll. President Lyndon B. Johnsons ”great society”-politik ansågs
urholka andra traditionella värden i det amerikanska samhället, liksom det ansågs riskera att
skapas en helt ny samhällsklass som skulle bli beroende av staten. Genuina amerikanska frihetliga
och liberala värden samt familjevärden uppfattades i breda läger bland eliten nu behöva återta
sin ställning i debatten och i samhället (Stranne 2011:271ff; Ricci 1993:48ff & 154ff). De konservativa tanskesmedjorna har allt sedan 1980-talets senare del, till följd av denna konservativa
satsning under 1970-talet, dominerat fältet.
7 Drygt 90 procent av dessa har grundats efter 1951 och antalet har dubblerats sedan 1980. Ca 400 har sitt huvudsäte i
Washington DC (McGann 2012:15f). Fler än hälften är kopplade till ett universitet.
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Fenomenet med tankesmedjor har som nämndes ovan dykt upp runt om i hela världen men vad
som kvalitativt skiljer tankesmedjor i USA från dem i många andra länder, är att de i USA har
förhållandevis nära relation till (stort inflytande över) den politiska administrationen (Abelson
2002; Haas 2002). Det är därav angeläget att öka kunskapen om dess roll eftersom också såväl
antalet som dess budgetar kraftigt ökar. Även om graden av inflytande är svårt att mäta så vet
vi att tankesmedjorna i USA, på ett högst påtagligt sätt, genererar tankegods till amerikanska
beslutsfattare, erbjuder experter till kongressen och administrationen, ger beslutsfattare en mötesplats där man kan skapa gemensam förståelse för olika politiska möjligheter, samt ”utbildar”
amerikanska medborgare om världen (Haas 2002). Graden av, samt hur det faktiska inflytandet
ser ut råder det däremot fortfarande skilda uppfattningar om eftersom området trots sin politiska
relevans har ägnats förhållandevis lite uppmärksamhet inom samhällsforskningen (Abelson
2006:5). Bristen på forskning kan bero på att tanskemedjorna under tidigare del av historien
och fram till slutet av 1970-talet hade en undanskymd roll och inte sökte den mediala uppmärksamheten utan hade som strategi att verka i bakgrunden, med siktet inställt på långsiktiga
politiska mål. I takt med att detta förändrats liksom att informationsflödet i samhället förändrats
och därtill politikens villkor, samt att ekonomin i verksamheter som rör ”idéproduktion” har
vuxit explosionsartat, har forskare blivit allt mer medvetna om att tankesmedjornas politiska
inflytande bör belysas på ett mer ingående sätt. Det är också nödvändigt att utveckla bättre metodologiska verktyg för att följa vägen mellan idéproduktion och politiskt inflytande och hantera
detta på olika nivåer.
 Det är nämligen en sak att säga att tankesmedjor kan ha stort inflytande över den politiska
eliten och olika policybeslut, men en helt annan att visa hur detta går till eller att avgöra när
någon inverkan sker och varför, samt när det inte gör det (Abelson 2002:51). Medan vissa forskare pekar ut vikten av att mer djuplodande analysera hur det direkta politiska inflytandet ser
ut finns det andra som vill vidga studiet av tanskemedjorna och menar att dess inflytande mer
bör fokuseras på macrostrukturell nivå (de sfärer där politiken artikuleras) och då på medierna,
akademin och marknaden (företag) (Medvetz 2012:14). Även om det inte är klarlagt hur tankesmedjornas inflytande konkret ser ut eller framför allt inte hur omfattande det är, så delar forskare emellertid den diffusa uppfattningen att inflytandet är ”stort” och ”ökande”. Inflytandet är
dock inte jämnt fördelat utan det stora flertalet tankesmedjor har enbart en liten budget och dess
påverkan på den praktiska politiken är inte så påtaglig (Abelson 2002:50). Kopplingarna mellan
den politiska och ekonomiska eliten och tankesmedjorna är inte heller den generell. Det finns
exempelvis tankesmedjor som inte delar ”elitens” politiska visioner och därför inte har tillgång
till viktiga kanaler in i det politiska rummet, medan andra har det.
 Klart är däremot att dess inflytande ytterligare har ökat under bara de senaste åren till följd
av att en ny lag från 2010 (Citizen United) öppnade upp för att enskilda bidragsgivare numer
får skänka i det närmaste obegränsat ekonomiskt stöd till enskilda kongressledamöter och/eller
senatorer. Något som gynnar konservativa idéströmningar och därmed konservativa tankesmedjors inflytande. Detta eftersom dessa ofta återfinns bland personer med stora förmögenheter som
skänker pengar till tankesmedjor med tydlig konservativ slagsida eller till enskilda ledamöter
som hämtar sina idéer från och samarbetar med de konservativa policyinstituten. Det gör att
deras relativa inflytande i USA:s kongress nu blir allt mer påtaglig eftersom olika ledamöter är
beroende av de stora bidragsgivarnas pengar för att ha en möjlighet att väljas om på sina platser i
kongressen (Stranne 23 mars 2014).
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Från objektiva kunskapskanaler till ideologiska och ”aggressiva” marknadsförare
 Tankesmedjorna var, när fenomenet växte fram alltså avsedda att på ett vetenskapligt sätt
studera och analysera samhället och föra fram konstruktiva lösningar på identifierade problem.
De tidiga tankesmedjorna var orienterade mot att erbjuda balanserad neutral expertis (Rich
2005:205). Mellan 1910-1960 skapades ett effektivt samarbete mellan dessa policyinstitut och
rådgivare och politiker som också gjorde tankesmedjorna inflytelserika i det dolda och dess
kunskap och analyser efterfrågades av politikerna (op:cit). Expertrollen och kopplingen mellan
akademin och tankesmedjorna var också påtaglig fram till i alla fall 1970-talet, då personer från
tankesmedjorna hade uppdraget att leverera ”objektiva” analyser som underlag till politiska
beslut som även innefattade en mer undanskymd roll.8
 Intressant och viktigt är att med åren har tanskesmedjorna blivit allt mer ideologiskt färgade
och visionära, men samtidigt lyckats bibehålla en status som ”objektiva”, vilket bidrar till dess
starka position (som kunskapsbärare) trots att de ideologiskt konstruerar (partiska) diskurser om
samhället, målen och medlen. Idag är personer knutna till tankesmedjorna snarare marknadsföringsorienterade och högljudda i olika debatter och ser sin roll i policyinstituten som en kanal
för att få fram sina ideologiska och inte sällan aggressiva budskap (Rich 2004:6 & 2005). Dessa
presenteras emellertid fortfarande som sakliga, opartiska analyser och får på så sätt ett dolt politiskt
utrymme. Även denna förändring skedde under 1960-talet i samband med att det politiska landskapet förändrades (beskrivet ovan). Bidragsgivarna till tankesmedjorna började beställa och
betala för mer partiska analyser som också tog klar politisk ställning i sakfrågor, var synliga och
promotade olika politiska vägval. Många konservativa tankesmedjor etablerades som beskrivits
ovan, och var i mitten av 90-talet dubbelt så många som de liberala. I takt med en omfattande
ökning av antalet tankesmedjor försvann mycket av dess neutrala ambitioner även på grund av
att de behövde utmärka sig och hitta stora bidragsgivare som hade ideologiskt politiska visioner.
 Det finns undersökningar som indikerar att tankesmedjorna idag har större inflytande på
politiska beslut än forskning från universiteten, eftersom de senare är mer metodorienterade än
policyorienterade. Forskare vid tanskedsmedjorna lägger därtill stor vikt vid att upprätta direkta
band med kongressens ledamöter, policyrådgivare, mediemedverkan och marknadsföring (Rich
205:207). De har tillgång till att tala direkt med policymakers och har blivit accepterade som
en del av policyprocessen i Washington. I det nya politiska landskapet, där samhällsförändring
sker förhållande snabbt och beslut ska fattas utifrån en rad olika intressen har tankesmedjorna
hittat en effektiv roll att erbjuda politikerna vad de efterfrågar i form av snabba och ”effektiva”
analyser och strategier. Men även om tankesmedjor är inflytelserika så finns det dem som menar
att de inte är tillnärmelsevis så inflytelserika som de hade kunnat vara om de inte blivit så tydligt
indragna i kortsiktiga maktkamper över dagorningen och i olika beslutsprocesser. Genom de intressen som styr, pengarnas inflytande och den ständiga ideologiska polemiken skapas hela tiden
sämre kvalitet i analyserna. Tilltron till politiken riskerar att skadas och därmed de långsiktiga
kompromissinriktade besluten. Det riskerar helt enkelt att skapas dålig politik.
8 Intentionen med tanskesmedjorna har således varit att utgöra institutioner i form av: oberoende, icke-affilierade/
obundna, icke vinstdrivande organisationer som producerar expertkunskap och motiverar olika strategier och vill
erhålla stöd för dessa idéer (slutsatser) och influera policyprocessen. Operationellt är tankesmedjorna icke-vinstdrivande
organisationer som genomför och sprider forskning och idéer om politiska frågor. Politiskt har tanskemdedjorna blivit
”aggressiva” institutioner som aktivt söker maximera allmänhetens förtroende och få tillgång till politiska processer (personer) för att göra sin egen expertis och idéer tillgängliga där policymaking sker och påverka denna i önskad riktning
(Rich 2005).
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Tankesmedjorna porträtteras däremot oftast som forskningsinstitutioner med en distans till den
politiska processen när de i själva verket är ytterst medvetna och inriktade på att etablera starka
fästen i det politiska samfundet och att skapa nära band till kongressen, medierna och andra policyrådgivare. De är som företag som hela tiden letar efter strategier att nå ett konkret inflytande och
anpassar sina metoder efter erfarenheter om vad som är mest framgångsrikt. Väldigt stora resurser
läggs på att påverka mediedebatten. Det är av det skälen som flera forskare har hävdat att man
måste börja använda ett mer holistiskt angreppssätt i studierna av tankesmedjor. Detta eftersom
det inte finns ett linjärt inflytande att utvärdera utan att det snarare är en fortlöpande process
som tar sig olika uttryck i olika sammanhang. Viktigt är därför att forskare som intresserar sig
för policyinstitutens roll också följer deras diskussioner väldigt nära och deltar på olika sätt där
idéerna utformas och diskuteras (Abelson 2006:227).
Tankesmedjornas arbetssätt
 Tankesmedjor följer inte en specifik utarbetad metod om hur man tydligast når inflytande,
men oavsett vilka förutsättningar man har eller vilka områden man vill påverka finns det däremot vissa (kommunikations)strategier som de allra flesta policyinstitut använder sig av för att
få tillgång till beslutsfattarnas och medborgarnas uppmärksamhet och vidare nå inflytande över
konkreta politiska beslut.
 En av de främsta forskarna om tankesmedjor, professor Donald E. Abelson, har identifierat
några av de strategier som är mest framträdande och som de flesta tankesmedjor aktivt jobbar
med. Dessa är att: (1) anordna öppna seminarier och konferenser där inrikes- och utrikespolitiska
frågor diskuteras (2) uppmuntra akademiker att ge föreläsningar och skriva debattinlägg (3)
vittna vid olika kommittéer i kongressen (4) publicera böcker, magasin, nyhetsbrev och andra
texter som har vid spridning (5) sälja video- och ljudband till allmänheten med summeringar av
nyckelfrågor (6) skapa webbsidor där också olika publikationer och konferensinspelningar finns
tillgänliga att ladda ner (7) rikta sig till allmänheten under olika insamlingskampanjer och (8)
aktivt arbeta för medieexponering (Abelson 2006:148).
 I praktiken innebär ovanstående att det i Washington – där flertalet av de största och mest
inflytelserika tankesmedjorna finns – varje dag hålls mellan cirka 30–40 seminarier eller andra
former av event där forskare presenterar rapporter/böcker och där de enskilt eller tillsammans
med policyrådgivare och politiker bjuds in till samtal om aktuella frågor (se: dc.linktank.com).
Forskare knyts på heltid till policyinstituten eller bjuds in som gästforskare under en tidsangiven
period och kombinerar tiden vid en tankesmedja med sitt jobb på universiteten. Gästforskare
eller inbjudna sakkunniga i tankesmedjorna kan även vara tidigare politiker, ministrar, ambassadörer eller ”rådgivare” på olika nivåer till tidigare presidentadministrationer. I kongressen håller
de olika utskotten i de båda kamrarna9 regelbundet s.k. hearings (utfrågningar) där man tillkallar
vittnen att ge sin syn på i specifika frågor från utskotten. Sådana utfrågningar sker inför olika
omröstningar och beslut (se vidare: www.senate.gov eller www.house.gov). När man följer dessa
utfrågningar kan man direkt se att vissa tankesmedjor dominerar bland dem som blir kallade att
vittna i olika frågor och framför allt hur detta är partipolitisk/ideologiskt bundet och således inte
9 Den amerikanska kongressen som är den lagstiftande församlingen, består av två kammare – representanthuset och
senaten. Dessa organ ska båda rösta igenom ett lagförslag för att det ska godkännas. Båda kamrarna har olika utskott
som behandlar specifika områden. När det gäller utrikespolitik så är det främst två utskott som arbetar med detta senatens ”Committee on Foreign Relations” (http://www.foreign.senate.gov) och Representanthusets ”Committee on Foreign
Affairs” (http://foreignaffairs.house.gov). Men det finns också andra utskott som behandlar ärenden som rör utrikespolitik.

186

alls så objektivt som man skulle kunna önska i en optimalt fungerande politisk process. Det är ordföranden för utskotten (en stol som alltid innehas av majoritetspartiet i kammaren) som äger det
slutgiltiga beslutet vilka som ska vittna. Det gör att han eller hon har stor makt att påverka hur ett
”problem” presenteras och vilka förslag som framkommer. På tankesmedjornas hemsidor kommer
dagligen uppdateringar med nyhetsbrev, rapporter och olika propåer med syftet att uppmärksamma aktuella frågor och hur man anser att dessa ska hanteras av beslutsfattare. Med den nya
utvecklingen av sociala medier satsar man också, såväl instituten som dess enskilda medarbetare,
på att föra ut sina budskap via Facebook, Instagram och Twitter. Såväl tankesmedjornas ”event”
som utfrågningarna i kongressen spelas in och kan, liksom diverse skriftliga rapporter, enkelt följas
via webben. Tankesmedjorna skickar också dagligen eller veckovis ut email till medlemmar och
”följare” för att uppmärksamma olika aktuella frågor och sprida sina senaste rapporter.
Upptill detta jobbar tankesmedjorna också i de ”privata” rummen och försöker påverka
politiken mer i man-till-man relationer. Exempel på detta är att: (1) finnas med i cabinet eller
andra byråkratiska positioner nära administrationen (2) jobba i arbetsgrupper för presidentens
rådgivande organ/grupper (3) upprätta sambandskontor med senaten eller representanthuset (4)
bjuda in utvalda policymakers att delta i slutna konferenser och seminarier (5) låta personer inom
förvaltningen jobba deltid i tankesmedjorna och erbjuda tidigare policymakers jobb i tankesmedjan samt (6) genomföra studier och briefings direkt till policymakers (op.cit:153). Det finns
däremot inget sätt som gör att experter i olika tankesmedjor kommer närmare makten än att
bli policymakers själva och det är inte sällsynt att personer från tankesmedjor rekryteras in i
nytillträdda administrationer. När man arbetat en period i någon presidentadministration är
man sedan mycket attraktiv för olika tankesmedjor som gärna rekryterar ”tillbaka” personer med
den erfarenheten. De stora tankesmedjorna är framgångsrika i sitt arbete att knyta till sig nya
senatorer, ledamöter i represenanthuset och deras rådgivare genom att erbjuda dem sammanfattningar och privata samtal kring deras undersökningar och analyser av omvärlden (op.cit:154).
 Det är dessa sex senare delar som är de allra svåraste att som forskare följa och dokumentera.
Vilka policyinstitut som har inflytande i specifika frågor ”i bakgrunden” har givetvis att göra
med vilken ställning och anseende de har samt huruvida deras analyser motsvarar de politiska
paradigm som dominerar i kongressen och i administrationen och huruvida de därmed levererar
inom ramen för det politikerna ”vill ha”. Men det påverkas även av flera andra mer diffusa
omständigheter som handlar om tajming, personkemi/personkontakter och förändringar i den
omgivande samhälleliga kontexten. En politiskt ”död” fråga kan exempelvis plötsligt, på grund
av att någon förutsättning i omvärlden förändras, göra att det snabbt behövs en ny analys och
strategi att använda sig av. De öppningar till förhandlingar mellan Iran och USA som startade
sommaren/hösten 2013 är ett exempel på hur en mindre tankesmedja, National Iranian American Counsil (NIAC), som enträget i många år har jobbat för att skapa en diplomatisk dialog
mellan dessa länder helt plötsligt, utifrån nya omgivande omständigheter (bl.a. en förödande
och okontrollerad utveckling i Syrien och en ny president i Teheran) kunnat erbjuda Obamaadministrationen en vägkarta för vad som krävs för att man ska bli framgångsrik i förhandlingarna. Något som möjliggjort för en ny riktning i relationerna mellan dessa båda stater, som sedan
trettio år varit ”frysta” (det är i skrivande stund fortfarande en pågående process). En ytterligare
viktig aspekt för att få inflytande (i synnerhet som ett mindre policinstitut), är enligt NIAC:s
grundare och ordförande även att man konsistent har hållit fast vid en linje även i tider när denna
ifrågasatts och att man haft tålamod att invänta tillfället när de nödvändiga lösningar man ser
också blir tydliga för makthavarna:
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Sometimes, it’s not about finding a solution for a problem, but to connect a problem to a pre-existing solution. The solutions must be prepared ahead of time, so
once the problem has become solvable, you are ahead of the game. At the same
time, its important to recognize that credibility is partly built through consistency. By advocating a specific line – even when its politically unpopular – you gain
credibility once your line becomes fashionable. Since many larger think tanks
prefer to only invest in politically acceptable solutions, smaller think tanks can
gain a comparative advantage by investing in out-of-box solutions whose political
favorability has yet to arrive. (Intervju Trita Parsi, 12 mars 2014)
De små sammankomsterna med makthavare i olika samhällssfärer, de personliga relationerna
och övriga nämnda aspekter är viktiga, men minst lika centralt är det, som tidigare nämnts, för
policyinstituten att nå ut i medierna och på så sätt påverka den allmänna opinionen och få inflytande över de övergripande och långsiktiga samhällsdiskurserna. Genom synlighet i medierna
skapas även en föreställning (illusion) bland medborgarna om att tankesmedjan har ett direkt
policyinflytande. Något som också uppfattas som viktigt. Exakt hur mycket man investerar i
mediestrategier är svårt att avgöra eftersom dessa återfinns i flera olika budgetposter, men det
råder ingen tvekan om att det är omfattande summor och en avsevärd andel av den totala budgeten (McGann 2012). Man analyserar sitt inflytande genom att räkna antal citeringar i tidningar
och TV, liksom tillfällen som personer från institutet blir intervjuade etc. Brookings exempelvis
citerades i genomsnitt 846 ggr/månad (2003) och då var 69 av dessa tillfällen i medier av ”högre
rang” såsom NY Times och Washington Post (Abelson 2006:157). Att presentera berättelser
om världen i olika medier är viktigt för att ge en bild företräde över andra, men kan också som i
NIAC:s fall handla om att tillgängliggöra berättelser, som när tillfället mognat, kan kännas igen
och få legitimitet.

Tankesmedjornas roll för amerikansk
utrikes- och säkerhetspolitik
När det gäller tankesmedjornas inflytande i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor pekar mycket
på att de har ett påtagligt inflytande över inriktningen i politiken och på opinionen inom detta
område (Plischke 1997). Vid studier av amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik går det också
att visa flera kritiska punkter i historien där tankesmedjor spelat en mycket tydlig roll för hur
utrikespolitiken hanterats och för de strategier som formulerats för att möta olika konflikter
(Stranne 2011). När det gäller utrikespolitik är det samtidigt alltid viktigt för makthavare att få
genomslag för en berättelse om hotbilder och risker som känns samhälleligt relevant. Kring eventuella konflikter är samhällsmedborgarna också väldigt känsliga då det rör existensiella hot och
risker kopplat till identitet och nation. Till skillnad från många andra politikområden är säkerhetspolitik därtill en sfär där medborgarna är utelämnade åt diffus underrättelseinformation,
över vilken man har väldigt liten insyn och där man därför förlitar sig på de informationer som
tillhandahålls eftersom dessa ofta är svåra att kontrollera. De som kan formulera och nå ut med
en lättbegriplig bild av risker och hot och visa på möjligheter att bekämpa dessa hot har därför
(särskilt) stora möjligheter att påverka opinionen. Dessa hotbilder och sätt att komma tillrätta
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med dessa måste däremot alltid beröra ”folksjälen” samt de övergripande idéerna som finns av ett
lands roll i världen och vad man är beredd att offra för att behålla denna (Keen: 1986).
 I USA:s fall finns det djupt rotade nationalistiska idéer om landets överordnade roll i världen
men även en syn på den egna militärmakten som den kraft som ska försvara demokrati och
frihet hos andra.10 Som militär supermakt deltar man också kontinuerligt i olika konflikter som
behöver motiveras. Genom hela historien och främst efter andra världskriget har tankesmedjor
med tydligast hotbildsscenarior och militära lösningar i olika kriser varit framgångsrika i att skapa
opionion för militära insatser och lösningar på diverse problem liksom med att påverka presidentadministrationerna att välja konfrontativa och militära lösningar på olika kriser (Stranne 2011).
Vi har sett det i upprinnelsen av kalla kriget, i samband med Vietnamkriget, vad gäller USA:s
politik i Sydamerika och Mellanöstern/ Nordafrika sedan 1960-talet och inte minst efter 11/9
2001 (Stranne 2011:255ff). Ibland styrs detta av faktiska hot medan det många andra gånger
formuleras utifrån andra intressen, såsom militärindustriella, energipolitiska eller andra ekonomiska eller maktpolitiska intressen.
 Sambanden mellan tankesmedjornas idéer och den faktiska politiken är emellertid, som diskuterats ovan, inte så lätt att fastställa och det gäller lika påtagligt inom detta politikområde.
Inte heller att avgöra hur den gått till. Snarare tenderar det att vara flera olika komponenter som
ska sammanfalla för att ett faktiskt inflytande ska ske och många tankesmedjors arbete får aldrig
något konkret politiskt inflytande oavsett hur väl de korrellerar med ovan nämnda faktorer. Ett
intressant, belysande och omdebatterat exempel som ligger nära i tid är sambanden mellan en
”radikal” liten tankesmedja (PNAC) och hur President Bush efter terrorattackerna 2001 påstås
ha utformat kriget mot terrorismen samt motivera invasionen av Irak 2003 utifrån denna tankesmedjas världsbild om hot, mål och strategier.

Ett omtalat exempel: en tankesmedjas
(in)direkta inflytande
Tankesmedjan Project for a New American Century [PNAC] och Bushdoktrinen
För att förstå händelseförloppet efter 11/9 och vilket inflytande PNAC eventuellt hade måste
vi gå tillbaka lite i tiden. När kalla kriget upphörde i slutet på 1980-talet hamnade internationella
relationer i det närmaste i ett vakuum. Vad det kalla krigets slut skulle komma att betyda för konfliktdynamiken i världen och i synnerhet för den enda kvarvarande supermaktens (USA:s) roll i
denna var oklart för såväl forskare som säkerhetsrådgivare och politiker. Genom Gulfkriget 1991
visade sig däremot USA omedelbart vara berett att axla ansvaret som ”världspolis” samtidigt som
krigsinblandningen i Irak gav landet möjligheter att etablera militärbaser i Saudiarabien. Något
som hade varit otänkbart några år tidigare och som också väckte enormt raseri bland islamistiska
krafter i regionen. Vad USA skulle göra med sin nyvunna ställning eller de hot som denna kunde
frammana famlade man däremot efter i Washington. Kampen om att formulera säkerhetspolitiken stod mellan en rad olika intressen och inflytelserika och erfarna grupperingar i Washington.
Den 7 mars 1992 publicerade NY Times delar av ett hemligstämplat policydokument som läckt
10 Notera att detta är amerikanernas syn på sig själva och att det förhållningssättet inte delas av alla i USA men framför
allt inte av alla i omvärlden.
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ut till en reporter vid tidningen. Dokumentet, som var undertecknat av Paul Wolfowitz, som
då arbetade på försvarsdepartementet, var riktat till höga officiella politiker och tjänstemän på
Pentagon (Tyler 8 mars 1992). En av adressaterna av policyplanen var dåvarande försvarsminister Dick Cheney (senare vicepresident för George W. Bush 2001-2009). I dokumentet, som
hade namnet Defence Planning Guidance for the Fiscal Years 1994-1999, drogs slutsatsen att USA
visserligen inte kunde förändra allt som var fel ute i omvärlden, men att det åtminstone borde
föreligga en hög prioritet på att ta hand om sådant som hotade amerikanska intressen utomlands
och stärka USA:s maktposition i världen. Atmosfären i Washington utgjordes delvis av en lättnad
över att rivaliteten mellan de båda tidigare antagonisterna och det ständigt närvarande hotet
om kärnvapenkrig var över, men samtidigt fanns många olösta frågor om vad som skulle kunna
komma att hända härnäst, liksom farhågor om att en allt för avslappnad attityd från amerikanskt
håll kunde vara farlig.
 I Wolfowitzdokumentet från 1992 framgick också just detta, att USA nu måste visa ledarskap och etablera en ny världsordning där USA var överordnad och att inga andra länder för
överskådlig framtid, skulle kunna utmana landet militärt. Ambitionen, menade man, måste vara
att se till att förhindra andra starka industrinationer från att trotsa det amerikanska ledarskapet eller försöka förändra den rådande politiska och ekonomiska ordningen. För detta behövde
man avskräcka potentiella konkurrenter från att erhålla en större regional eller global roll (Ibid).
För att hindra konkurrensen klargjordes också att USA borde motverka en framväxande (egen)
europeisk säkerhetsplan som riskerade underminera NATO och en bibehållen amerikansk roll i
Europa. Wolfowitz policyplan argumenterade alltså för en ny militär- och politisk strategi inom
ramen för ”post kallakriget-eran” som var inriktat på att göra USA till ett imperium med uppgiften att demokratisera omvärlden. Inhägnads- eller uppdämningspolitiken (eng: containment)
från kalla kriget, ansågs vara en relik från svunna tider och USA borde nu i stället höja rösten och
använda sin maktställning [eng: power] för att förhindra spridningen av massförstörelsevapen
(hädanefter WMD från eng: weapons of mass destruction) som ansågs utgöra det största hotet
(Frontline 27 dec 2009).
 När NY Times publicerade utdrag ur Wolfowitz plan konstaterade journalisterna som
granskat den att de strategiska målen i dokumentet tydligt var inriktade på att USA, om nödvändigt, skulle använda militärt våld för att förhindra [eng: prevent] spridningen av kärnvapen och
andra massförstörelsevapen. Intresset skulle främst riktas mot Nordkorea, Irak och länder från
forna Sovjetunionen (Tyler 1992). När dokumentet kom till allmänhetens kännedom väckte det
starkt motstånd och Vita huset gav omedelbart försvarsminister Cheney order om att skriva om
det. I den version som sedan följde stod ingenting om USA:s beredvillighet att agera ensam eller
om tänkbara förebyggande insatser. Wolfowitz själv har senare sagt att läckan till NY Times baserades på ett dokument han inte själv skrivit eller hunnit granska och revidera texten (Wolfowitz 9
maj 2003). Några år efter Wolfowitz policyplan, närmare bestämt 1997, formerades dock en ny
tankesmedja i Washington vars intresse var att utmana president William (Bill) Clintons politik
och aktualisera Wolfowitz idéer från 1992. Tankesmedjan, The Project for a New American Century (PNAC), bestod av en gruppering av kända intellektuella som varit med i Washington under
många år och som nu såg faror i att USA nedrustade sitt militära försvar, inte beaktade nya hotbilder och inte tog ledarskapet i världen på det allvar som krävdes för att möta 2000-talet. Ett nytt
policyförslag Rebuilding America’s Defenses – Strategy, Forces and Resources For a New Century formulerades som utkristalliserade vilka åtgärder som utrikes- och försvarsdepartementen borde vidta.
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Dokumentet var skrivet av Robert Kagan, Gary J. Scmitt och Thomas Donnelly, samtliga även
kopplade till en annan inflytelserik tankesmedja, American Enterprise Institute (AEI). Undertecknade den färdiga policystrategin gjorde bland andra Dick Cheney, Elliott Abrams, Francis
Fukuyama, I Lewis “Scooter” Libby, Donald Rumsfeld (senare försvarsminister under George
W. Bush) och Paul Wolfowitz (senare även säkerhetsrådgivare åt George W. Bush). Flertalet av
dessa skulle efter 11/9 komma att bli kända som de nya ”hökarna” i Washington och kopplas till
en snäv neokonservativ ideologisk gruppering (Sniegoski 2008). Gruppen har beskrivits som en
fraktion eller liten sammansvärjning av personer som ”kidnappade” händelserna 11/9 för att implementera sina egenkonstruerade idéer och egenintressen i Bushadministrationen och utnyttja
det trauma som amerikanerna kände efter terrorattackerna (Dean 17 feb 2003). Kopplingarna
mellan idéerna som presenterades i PNAC-dokumentet 1997 och vad som senare formulerades
i Bushdoktrinen (2002) är de facto också till vissa delar tydliga.
 I PNAC-dokumentet från 1997 fanns utfäst att de mål man hade för det amerikanska ledarskapet skulle tvingas genomdrivas med hjälp av en långsam transformation eftersom det saknades
en katalyserande katastrofhändelse såsom ett nytt Pearl Harbor som annars skulle kunna få till
stånd en mer revolutionär förändring (PNAC 1997:51). Av detta har många dragit slutsatsen
att grupperingen välkomnade terrorattackerna och konspiratoriskt sinnade, har till och med
tagit det så långt som till att säga att man var inblandade i händelserna (se exempelvis: BBCdokumentären i tre delar ”Loose Change” från 2006). Den 28 januari 1998 hade några av medlemmarna i PNAC därtill skrivit ett öppet brev till dåvarande president Clinton där de uppmanade honom att utarbeta en strategi för att avlägsna Saddam Hussein från makten i Irak. De
påpekades samtidigt att detta, trots de uppenbara risker som det var förknippat med, var mindre
farligt än att undanlåta att agera, eftersom Hussein hade ambitionen att utveckla kärnvapen
(PNAC C). Bland dem som undertecknade det brevet fanns bland andra, John Bolton (senare
amerikansk FN sändebud under George W. Bush), Richard Perle, Richard L. Armitage, William
Kristol och R. James Woolsey. Även dessa var personer som i många fall senare skulle kopplas
samman med den neokonservativa grupperingen runt president Bush. Den 31 oktober 1998
skrev Clinton, förmodligen delvis som ett direkt resultat av PNAC-företrädarnas uppmaning,
under The Iraq Liberation Act som gjorde stödet för olika försök till regimskifte i Irak till en prioritet för USA (Clinton 31 okt 1998). Lagen avsåg, utöver att få till stånd en regimförändring i
Irak, att USA skulle stödja demokratirörelser inne i Irak (Public Law 105-338:3).
 I det 90 sidor långa policydokumentet från PNAC framgår det att det finns nya hotbilder mot
USA i form av nya aktörer på den internationella arenan och att man behöver utveckla tekniker
för att komma åt detta. Huvudfokus i policystrategin handlar däremot inte om terrorismhotet
utan mer generellt om att USA bör ta ledningen i världen och stärka sitt försvar på ett sådant
sätt att man blir den dominerande aktören (vilket även blir målet med Irakinvasionen 2003). Att
demokratisera omvärlden uppfattas även vara ett primärt utrikespolitiskt mål (PNAC: se bland
annat förordet). Bristen på fokus på terrorism föreligger trots att USA hade utsatts för terrorattacker vid flera tillfällen under 1990-talet.
Även om en fördjupad diskussion om terrorismhotet saknades i PNAC:s policydokument
så skulle emellertid terrorism komma att stå i fokus för USA:s säkerhets- och utrikespolitik
under inledningen av 2000-talet och USA skulle ta ytterligare ett kliv framåt för att befästa och
fördjupa sin dominans på världsarenan. Detta visste inte företrädarna för PNAC när de skrev
sina dokument 1998 och George W. Bush visste det inte när han svor presidenteden i januari
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2001. Företrädarna för PNAC och andra som ville att USA skulle dominera världsscenen skulle
få sitt Pearl Harbor och sin förevändning att fördjupa och befästa USA:s roll i världen, ytterligare militarisera USA, avsätta Saddam Hussein och försöka demokratisera Mellanöstern. Närmare bestämt fick USA en möjlighet att helt förändra världspolitiken och världsordningen mellan
kl 08.46 och 10.03 lokal tid 11 september 2001 då fyra kapade flygplan flögs in i olika byggnader
eller kraschade i New York och Washington DC. Förutsättningar som förmodligen krävdes för
att PNAC:s idéer skulle kunna få reell politisk betydelse, vilket visar oss att vissa element behöver
sammanfalla för att tankesmedjor ska få reellt inflytande. I det kaos som följde av terrorattackerna
och i bristen på en tydlig utrikespolicy (Bush fokuserade sin första tid som president på inrikespolitiska frågor) har PNAC:s analys av 2000-talets hot troligen förefallit som logiska och det
fanns därtill tydliga strategier i dokumentet för hur detta ”nya” hot skulle mötas och vilken utrikespolitisk policy som skulle behöva implementeras av en administration i kris. Tillgängligheten av
en tydlig analys och strategi i ett läge av kaos och förvirring bör därför inte heller underskattas.
Men vad är det då egentligen i Bushs krig mot terrorismen som kan härledas till PNAC?
Bushdoktrinen – National Security Strategy 2002 & 2006
 Kriget mot terrorismen som följde av terrorattackerna tog sig många och omfattande uttryck.
Direkt i oktober 2001 valde Bushadministrationen att genomföra ett anfall mot Afghanistan
men redan i sitt årliga tal till nationen 29 januari 2002, det vill säga bara drygt fyra månader
efter terrorattackerna, utvidgade Bush kriget mot terrorismen till att inkludera och definiera Irak,
Iran och Nordkorea som sina uttalade fiender. Genom att beskriva länderna som “axis of evil”11
breddade Bush, inte bara kriget mot terrorismen till att tydligt kopplas till vissa utpekade stater
(trots att terrorism är ett fenomen som inte kan kopplas till en stat). Han implicerade därtill i
talet att USA kunde tänka sig att agera förebyggande för att eliminera tänkbara hot som kom
från stater som härbärgerade eller stödde terrorism eller vars regimer eftersträvade utökad makt
genom att skaffa sig kärnvapen. Precis det som uttryckts 1992 i Wolfowitz hemliga dokument
och som sedan artikulerats som nödvändigt i PNAC-dokumentet 1997 för att USA skulle kunna
befästa sin ställning internationellt. Även om principen att agera förebyggande inte är något nytt
i amerikansk utrikespolitik (Stranne 2011) så var det emellertid nytt att formalisera detta och
officiellt legitimera den formen av säkerhetspolitiska strategier. Kriget blev dock ifrågasatt som
en framkomlig väg att bekämpa terrorismen liksom att andra alternativ inte verkade övervägas
trots många varningar för konsekvenserna inifrån Pentagon. Att förklara krig mot en odefinierad
fiende utan egentliga gränser försatte också USA i ett permanent krigstillstånd som skapade
förutsättningar att genomdriva förändringar i världen som uttryckts i PNAC.
Principen om att använda militära medel i förebyggande syfte skulle också komma att utvecklas i ett nytt säkerhetspolitiskt policydokument, National Security Strategy (NSS) som offentliggjordes i september 2002. Särskilt fokus riktades som tidigare nämndes, på Irak och Saddam
Hussein, trots att Irak och Saddam Hussein inte haft något med 11/9 att göra och trots att det inte
fanns några uttryckta hot från Irak mot USA eller några samband mellan Hussein och al-Qaida
(Sen Wexler lägger bl.a fram bevis mot Rice 13 feb 2008). I Bushdoktrinen från 2002 går även
11 Arkitekten bakom detta begrepp och hela den retorik som George W. Bush använde sig av efter 11/9 var David Blum
som tillsammans med Richard Perle tidigare skrivit boken ”An End to Evil” där de argumenterat för nödvändigheten
av att avsätta regimer som hotade amerikanska intressen. David Blum finns också med bland dem som undertecknat
PNAC-dokumentet 1997.

192

att utläsa att hoten som var riktade mot USA inte längre utgjordes av konkurrerande starka stater
utan av svaga sönderfallande stater, inte av starka arméer, utan av avancerade tekniker i händerna
på enskilda förbittrade aktörer. Den stora faran för 2000-talet låg i att nya fiender försöker tillförskaffa sig massförstörelsevapen (NSS 2002:passim). Genomgående i doktrinen definieras att det
största hotet nu utgjordes av WMD i händerna på icke-statliga aktörer och att detta var ett högst
sannolikt scenario. Den enda vägen till fred och säkerhet utifrån denna hotbild beskrevs vara att
agera kraftfullt och att en del i detta borde vara att gripa tillfället att aktivt arbeta för att utöka
friheten (i form av demokrati och fria marknadsprinciper) för människor över hela världen.
 Kopplingarna mellan PNAC-dokumentet och Bushdoktrinens innehåll har fått åtskilliga
forskare, jurister och journalister att hävda att de neokonservativa ideologerna och i synnerhet
PNAC hade ett stort inflytande över Vita huset under 2001 och framåt och att de lyckades implementera den radikala och ”aggressiva” agenda som utformats bland annat i PNAC-dokumentet
från 1997. Bush kritiserades till och med för att vara osjälvständig och helt i händerna på denna
neokonservativa ideologi som vilar på visionen om amerikansk dominans och att USA bör implementera demokrati runt om i världen med militära medel där det krävs. Allt för att förverkliga
ett amerikanskt imperium i enlighet med neokonservativa visioner (Cirincione 2005; Buchanan
2005:135ff, 2005; Soros 2004; Ryn 2005:63ff; Raimondo 2005:111ff; Wallerstein 2005:387).
PNAC-dokumentets författare om inflytandet över Bushdoktrinen
 Så kan vi utifrån detta dra slutsatsen att PNAC-dokumentet och den lilla tankesmedjan med
förhållandevis liten budget kunde få ett direkt inflytande över kriget mot terrorismen och hur
ska vi i så fall förstå detta? Förmodligen finns inget tydligt och i vart fall inget enkelt samband.
Många saker tenderar att under en längre tid ha sammanfallit som har skapat förutsättningar
för att Bush anammade stora delar av PNAC:s analys av världsläget och hur man skulle agera i
relation till nya hot.
 Intervjuer jag gjort med författarna till PNAC vittnar däremot om att de inte tillfrågades
direkt av administrationen efter 11/9 2001 utan att den politik som Bush implementerade var en
”halvmesyr” av vad som var tänkt enligt deras policyplan. Däremot bekräftar de att policydokumentet tenderar ha utgjort en ”vägkarta” i jakten på en strategi att bekämpa de nya hoten, liksom
de sätter fingrarna på några viktiga aspekter i policyformuleringen:
What we did do is, in the late nineties, resurrect what we thought was a foreign
policy vision that had started to disappear because the Republicans had got very
narrow, and the Democrats were all over the map. We put back on the debate
table, smorgasbord, (laughs), a plate, that said; ‘Here, you might want to think
about foreign policy, and defense policy, in this way‘. The Bush people weren‘t
particularly interested in that, and, Wolfowitz, you know, was not even a cabinet
official, and he wasn‘t particularly friendly to us either. And, what really
happened is, 9.11 forced them to rethink a lot of things about how they had been
thinking about foreign and defense policy. And when they looked around then
they sort of, picked up elements [...] Remember these people, that made these
arguments inside the administration, people like Dick Cheney, was not a neoconservative, or George Bush. I mean, yes, we help, helped keep alive a certain kind
of vision, but it wasn‘t something that, you know, they said: Oh!, Here‘s a road
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map, let‘s do it!‘. It just didn‘t work that way. Personally we just weren‘t that close
to them [...]. (Intervju Gary J. Schmitt 24 feb 2010)
[It’s] like the PNAC document and, and the behavior of the Bush administration share a common ancestor. You know, a hominid-chimpanzee-like common
ancestor (laughs), and so there are many characteristics that are similar, but the
directive fact between, you know, both the project as an organization and the
document and the behavior of the Bush administration was really quite indirect,
and, and, I think, [...] the influence is far less than people say [...] What we do
is, sort of, belabor in the vineyard until the moment is right. [...] When [politicians] are in a situation where something new has happened, or they’re off their
own, they don’t have the answer to the problems that they faced they start, you
know, groping about in the dark for an explanation of what happened and what
to do. That’s how I would explain what happened after 9.11. [...] We had a theory
of why that was and what to do about it [...] just, kind of, in the right place at
the right time. [...] So it really was anything, you know, more than that, that I
think anybody, who thought their way through the logic of the situation could
easily, just as easily have written, it wasn’t really a partisan or a political thing. And
it’s also been [...] a pretty consistent case, not only in American history, but in
human history. [but] I wish we’d had more influence than we did … (laughs).
(Intervju Thomas Donnelly 24 feb 2010)
Därtill kan det vara viktigt att uppmärksamma att idéer (likt PNAC:s) inte kan erhålla genomslag om de inte erbjuder en logisk karta över handlingsutrymmen som är förankrade i de idéelement som utgör samhällsfundamentet i USA. Att kunna ”kidnappa en händelse” (såsom många
kritiker anklagade de neokonservativa för) och att vända upp och ner på världen utan att den presenterade färdvägen känns logisk för administrationen och i förlängningen även medborgarna är
inte sannolikt. Snarare måste den bygga på tidigare traditioner och idéer om hur man bör möta
hot och vilken roll man anser sig vilja spela i världen, om än det kan tänja på tidigare gränser
och innefatta ”nya steg”. När det gäller PNAC och Bushadministrationen fanns det flertalet idéelement som följde den amerikanska utrikespolitiska historien och som dess tankar byggde vidare
på om än i en utökad omfattning och i den nya kontext som 11/9 skapade (Stranne 2011). Medierna är också viktiga bärare av de bilder som skapas och för vad som får genomslag i kriser som
11/9. Konkret har de neokonservativa grupperingarna också funnits med i Washington på olika
sätt under lång tid, varpå deras idéer (eller delar av) är förankrade i relativt breda politiska led. De
personliga kopplingarna mellan en rad olika inflytelserika personer, såsom Rumsfeld, Wolfowitz
och Cheeny tenderar att vara lika viktiga som själva tanskesmedjan PNAC:s officiella existens
och att dessa personer hade möjlighet att tränga undan andra policyinstituts analyser och förslag.
Svart-vita resonemang och mediernas roll
Vad PNAC stod för var också en enkel svart-vit bild av omvärlden och USA samt hur framtidens fiende såg ut och hur den ska bekämpas. Hela detta koncept föll väl i det mediala drev som
parallellt etablerades efter 11/9 2001 och som anspelade på människors behov av en fiende att slå
tillbaka mot, snarare än adekvata analyser av varför terrorattackerna skett och vilka olika utvägar
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som fanns att möta framtiden. Det som utpekats i PNAC som väsentligt för USA:s säkerhetsintressen, nämligen att få Saddam Hussein från makten i Bagdad passade in i eller påverkade (förmodligen båda delar) den mediala bilden och behovet av hämnd. Mediedrevet att hitta enskilda
syndabockar och lösningar i kombination med en administration delvis i förlamning och behov
av en strategi, samt det PNAC-dokumentet erbjöd förstärkte möjligtvis vartannat under hela det
ett och ett halvt år som gick mellan 11/9 till dess att USA invaderade Irak i mars 2003.
Under hela krigsupptrappningen som föregick Irakinvasionen fanns det nämligen sparsamt
med kritiskt ifrågasättande i de amerikanska medierna som till största delen snarare stödde och
till och med i vissa kanaler var pådrivande för en konfrontativ politik och attack mot Irak (Bennet/Lewrence/ Livingstone 2007:passim). Medievetare och journalister har hävdat att journalistiken drevs av en patriotisk anda där ifrågasättande av presidenten jämställdes med en opatriotisk
handling (Jensen 17 sep 2004). Många uppfattar att TV-kanalerna hamnade i ett “race-to-thebottom” scenario där de tävlade med varandra om att stödja presidenten, ensidigt använda
krigsförespråkare i debatterna och lägga den seriösa granskande journalistiken åt sidan (Iskandar
2005:168ff). En situation som man menar även höll i sig en bra bit in under Irakkriget. CNN:s
korrespondent Christine Amanpour hävdade i en intervju att hennes eget kabelnätverk hade haft
en form av självcensur och hon förklarade att hennes station: “was intimidated by the administration and its foot soldiers at Fox News [sic] that created a climate of ‘fear and self-censorship’ as far as the
type of material that was broadcast out of Iraq [...] It looks like this was disinformation at the highest
levels” (Amanpour i Johnson 14 sep 2003).
Under de första tre veckorna av Irakinvasionen hade mindre än en procent av källorna i CBS
kvällsnyheter varit emot det militära ingreppet. Ändå hade CBS inte varit ett uttryck för de mest
extrema eller subjektiva rapporteringarna, utan dessa kom från FOX News och MSNBC som till
och med hade förmedlat en entusiasm för kriget (Solomon 2005:passim). I NBC lade man ner
en populär talk show veckorna före invasionen, troligen för att programledaren Phil Donahue
ansågs ha för många gäster som var ”anti-Bush” eller var skeptiska till administrationens motiv
till kriget (MediaMatters 29 okt 2004). Dehumaniseringen av fienden tog sig också flera uttryck
(Hart II & Hassencahl 2005:85ff) och sammantaget skapade nyhetsförmedlingen en allmän
attityd i USA om att Irak utgjorde ett nära förestående hot mot USA:s säkerhet. I september
2002 trodde 80 procent av den amerikanska befolkningen (oavsett vilken kanal man använde
som främsta informationskälla) att Irak hade massförstörelsevapen (Mian 2007:153).

Vem, vad, när – hur kan vi förstå
tankesmedjors inflytande?
Att tankesmedjor har ett stort inflytande över politiken i Washington råder det inte mycket tvivel
om. De utgör institutioner vars arbete sedan länge integrerats i den politiska processen och bildar
en viktig del av underlaget för politiska beslut i kongressen och i administrationen, liksom de
påverkar opinionen genom sofistikerade (medie)strategier. För tankesmedjorna handlar det om
att kommunicera budskap, såväl på ett övergripande plan (skapa samhälleliga narrativ), som att
på detaljplan i olika sakfrågor se till att de konfliktbeskrivningar, analyser och strategier som
de tar fram får ett direkt inflytande. För detta krävs olika strategier och resurser (strukturella,
ekonomiska och personella) som har beskrivits i detta kapitel. Det har också beskrivits hur tankesmedjorna under senare decennier har blivit allt mer ideologiserade och att pengarnas inflytande
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(inte minst sedan en lag benämnd ”Citizen United” infördes 2010) över policyprocessen har
ökat, liksom att detta har bidragit till att konservativt orienterade tankesmedjor idag dominerar
i Washington.
Pengarnas allt mer ökande inflytande (oavsett vilken partigruppering det gynnar) är en oroande utveckling som på olika sätt utmanar demokratiska spelregler och gör att de stora policyinstituten dominerar och lämnar allt snävare utrymme för mindre tankesmedjor och framför allt
för marginaliserade samhällsgrupper, utan starka ekonomiska resurser i ryggen, att få formulera såväl problemen som lösningarna på olika sakfrågor. Små men starka grupperingar och särintressen i samhället har numer fått ett oproportionerligt inflytande och detta är ett problem som
fördjupats på senare år och vars effekter måste studeras närmare.
 Hur omfattande inflytandet är för varje enskilt policyinstitut, när det fungerar som ”bäst” och
hur det ser ut, är svårt att mäta på ett tillförlitligt sätt. Men att det finns ett samband mellan tankesmedjornas storlek, ekonomiska förutsättningar, anseende och vilka personer man lyckas knyta
till sig är tydligt (och logiskt). Samtidigt är det, som exemplen i detta kapitel visat, angeläget
att inte entydigt fokusera på policyinstitutens ”placering på diverse listor” över USA:s mest inflytelserika och kända tankesmedjor. En sådan låsning vore olyckligt eftersom det osynliggör i
vilka sammanhang de mindre institutens förutsättningar att påverka policyutvecklingen ökar.
”Mindre” tankesmedjors roll och exemplen i detta kapitel har enbart behandlat situationer av extraordinär karaktär. Inte desto mindre är det viktigt att förstå att under vissa omständigheter (de
som nämnts här och andra) kan pengar, anseende och storlek vara underordnade andra faktorer
som därmed blir mer väsentliga vid vissa tillfällen.
 Exemplet om PNAC som beskrivits mest ingående i detta kapitel ska erkännas är ett extremt
fall som liknar få av de ständigt pågående scenarier som utspelar sig i världens maktcentrum.
Situationen efter 11/9 påkallade extraordinära händelsekedjor och administrationen uppfattade
i vart fall inte att det fanns någon möjlighet till eftertanke eller att väga olika alternativ som
brukligt, utan verkar (med tanke på hur snabbt saker skedde) ha bestämt sig för en strategi som
liknar PNAC ganska omgående. Det tenderar helt enkelt vara så att PNAC erbjöd ett färdigt
koncept att implementera, trots att man var ett förhållandevis ”litet” institut. Detta hade troligen
inte skett med sådan enkelhet utan de sedan länge etablerade kopplingarna mellan personer som
fanns med i PNAC och den politiska administrationen,12 liksom att flera av dessa personer redan
tidigare delade världsbild och uppfattning om vilken roll USA ska spela i denna och vilka medel
som är legitima att använda för att säkra landets position. Dock gäller inte detta Bush själv som
i sin valkampanj aviserat att han inte ville se USA blanda sig i världspolitiken för mycket. Det
krävdes troligen därför en extraordinär händelse för att PNAC:s idéer skulle få genomslag. Medierna medverkade i hög grad också till att skapa en svart-vit bild av världsläget som gynnade den
förklaringsmodell som PNAC representerade och som påverkade opinionen.13 Många i PNAC
var välkända personer som fick stort medieutrymme och kunde etablera sin bild av händelserna
och hur de skulle hanteras.
Även de plötsligt uppkomna (våren 2014 ännu pågående) samtalen mellan USA och
Iran, liksom den förändring vi kunnat se i Obamaadministrationens retorik och politik mot
12 Wolfowitz var exempelvis med i den innersta kretsen runt Bush under tiden som följde efter 11/9.
13 Beakta att den kritik som fanns i omvärlden inte karaktäriserade det amerikanska folket där en majoritet i stället
stöttade Bushs krig mot terrorismen.
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Teheran14 och vad vi vet om NIAC:s arbete, är ytterligare ett exempel på att oväntade händelser
och kontextuella förändringar kan skapa öppningar för en mindre tankesmedja att få konkret
inflytande. Denna gång också på ett sätt som utmanar etablerade föreställningar och djupt rotade
idéer om Iran och om hur USA ska förhålla sig till en denna specifika sakfråga. När det gäller de
pågående förhandlingarna med Iran (som också inkluderar fem andra länder) måste vi däremot
ta i beaktande att det parallellt med förhandlingarna även pågår ett intensivt lobbyarbete från
andra tankesmedjor i Washington DC om att inte fortsätta dessa samtal på de villkor som nu
sker, utan i stället kräva mer av Iran och pressa dem hårdare med bland annat mer sanktioner
(se exempelvis; vid Heritage Foundation I & American Enterprise Institute I). De institut som
representerar ett sådant förhållningssätt gör i nuläget påtagliga ansträngningar för att påverka
kongressen att kräva av Obamaadministrationen att inte gå vidare i förhandlingarna på det sättet
man nu hanterar situationen. Vem som går segrande ur den kampen återstår fortfarande att
se och avgörs av många olika faktorer i det världspolitiska spelet. Men i dagsläget har NIAC
konkurrerat ut många betydligt större policyinstitut och vunnit genomslag i kampen om dagordningen och detta trots att medierna generellt inte speglar deras hållning såsom gällde under
perioden mellan terrorattackerna 11/9 2001 och fram till Irakinvasionen i mars 2003. Det
innebär således att en mindre tankesmedja tenderar att även kunna utmana grundläggande
föreställningar i det amerikanska tankemönstret i en djupt infekterad fråga när omständigheterna
är de rätta. Dessa exempel bör åtminstone kunna inspirera mindre tankesmedjor att se meningen
i sitt arbete och tro på möjligheterna till inflytande och förändring.

14 Se exempelvis; Remarks of President Obama Marking Nowruz 20 mars 2010 och Statement by President Obama on
Nowruz 20 mars 2014.
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Partnerskap, pengar
och politik

Om idémässigt handlingsutrymme i EU-projekt
Anna Isaksson
EU:s så kallade strukturfonder finansierar projekt som syftar till att bekämpa arbetslöshet och till
att förbättra EU-medborgarnas kompetens och chanser till arbete. Strukturfonderna ska bidra
till ökad sysselsättning och att Europas arbetskraft och företag rustas till att möta nya globala
utmaningar (Brulin och Jansson 2009). Den Europeiska socialfonden är en av strukturfonderna som har som särskilt mål att stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen i EU:s
medlemsländer. Att främja kompetensutveckling och integrering på arbetsmarknaden av arbetslösa och utsatta grupper samt motverka utanförskap och diskriminering är några av socialfondens honnörsord.1
 I Sverige förvaltas och administreras den Europeiska socialfonden av Svenska ESF-rådet som
är en myndighet som arbetar på uppdrag av bland annat Arbetsmarknadsdepartementet. Ett
av programmen som det Svenska ESF-rådet ansvarat för var Equal-programmet som pågick
under 2001–2007. Genom Equal-programmet finansierades 76 så kallade utvecklingspartnerskap i Sverige. Dessa syftade till att utveckla idéer, metoder och modeller för att motverka all
slags diskriminering i arbetslivet. I det här kapitlet är syftet att lyfta fram de politiska budskap och
idéer som några av utvecklingspartnerskapen kom att sprida och att diskutera vilket idémässigt
handlingsutrymme dessa utvecklingspartnerskap egentligen hade när det gällde att ta fram och
sprida metoder och modeller.
Utvecklingspartnerskapen skulle fungera som ett: ”(…) laboratorium för utveckling och
spridning av nya sätt att genomföra arbetsmarknads- och arbetslivspolitiska åtgärder som syftar
till att bekämpa alla former av diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden (Equal programdokument, s.73)”. Med andra ord kan utvecklingspartnerskapens aktiviteter ses som ett
exempel på att ”kommunicera politik”. Som Hans Bengtsson diskuterade i inledningskapitlet är
politisk kommunikation ett mångfacetterat fält. Mary E. Stuckey (1996) menar exempelvis att
det finns en skillnad mellan studier av det politiskt kommunicerade budskapet i sig och studier
av relationerna mellan de aktörer som är involverade liksom villkoren för dessa relationer. I det
här kapitlet ligger tonvikten framförallt på att belysa de politiskt kommunicerade budskapen
och idéerna och utifrån dessa resonera kring det idémässiga handlingsutrymmet som utvecklingspartnerskapen hade. De enskilda aktörerna i utvecklingspartnerskapen kommer i sig inte att
fokuseras, men däremot är partnerskap som organiseringsform relevant att belysa.
 Läser man Equal-programmet förefaller det vara så att utvecklingspartnerskapen hade ett stort
idémässigt handlingsutrymme när det gäller att utveckla och sprida metoder och modeller för att
motverka diskriminering. Som det här kapitlet kommer att visa så kom dock utvecklingspartner1 För mer information om Europeiska socialfonden, se http://www.esf.se/sv/ESF-i-EU/Socialfonden/
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skapen i hög utsträckning att kommunicera väldigt likartade idéer som enbart reflekterar EU:s
strukturfondspolitik. En politik som enligt kritiska röster speglar nyliberalismens, marknadskrafternas och individualismens ökade genomslag (Elander 1999; Pierre och Peters 2000). Dessa
idéer bygger sällan på en analys av politisk-ekonomiska maktförhållanden och står i skarp kontrast till antidiskrimineringsperspektiv som bygger på demokratiska värden och visioner om rättvisa och (om)fördelning av makt (jämför Schierup 2006b).
 Kapitlet inleds med en kort beskrivning av Equal-programmet och de utvecklingspartnerskap
som har studerats i syfte att problematisera det idémässiga handlingsutrymmet som förefaller
att finnas i projekt som finanseras genom EU:s strukturfonder. Därefter ges exempel på några
av de idéer som utvecklingspartnerskapen kom att presentera och sprida när det gäller synen på
hur diskriminering bör motverkas samt vilka motiv som framträder bakom visionerna om att
skapa ett arbetsliv utan diskriminering. Varför just dessa idéer och motiv framträder, och hur
konsekvenserna av dem kan förstås, är sedan föremål för en diskussion som relaterar till det som
brukar kallas för socio-ekonomiska och ideologiska förändringsprocesser på såväl nationell nivå
som på EU-nivå. Här problematiseras även organiseringsformen partnerskap som verktyg för att
uppnå politiska mål. I kapitlets avslutande delar ligger fokus på hur projekt och partnerskap, som
finansierats av EU:s strukturfonder, kan innebära en problematisk likriktning av vilka perspektiv,
politiska idéer och intressen som kan ta plats i förändringsarbete kopplat till frågor om diskriminering, jämställdhet och mångfald i det svenska arbetslivet.

Equal – programmet för nyskapande och strukturpåverkande insatser i arbetslivet
De utvecklingspartnerskap som Equal-programmet finansierade kunde bestå av flera samverkanspartner från privat och offentlig sektor, högskolor och universitet samt ideella organisationer. Utvecklingspartnerskapen skulle fungera som ”testverksamheter” (Isaksson, Iliev m.fl.
2005, s. 7) och gå samman kring ett gemensamt definierat problemområde. Som tidigare
nämnts, skulle de utveckla nya idéer, metoder och modeller för att motverka alla slags diskriminering i arbetslivet. Utvecklingspartnerskapen sorterades under fyra olika temaområden,
vilka var knutna till den europeiska sysselsättningsstrategins fyra pelare – anställningsbarhet,
företagaranda, anpassningsförmåga och lika möjligheter. Det första temat fokuserade på att
underlätta inträdet och återinträdet på arbetsmarknaden för dem som har svårt att (åter)integreras på arbetsmarknaden. Det andra temat handlade om att ge alla möjlighet till att starta
affärsverksamhet och det tredje temat behandlade främjande av livslångt lärande och utveckling
av rutiner som motverkar utanförskap på arbetsplatser. Det fjärde temat hade fokus på att minska
könsskillnader och segregering på arbetsmarknaden (Equal programdokument, s. 51ff ).
Programmets generella principer
 Det fanns ett antal kriterier – så kallade generella principer – som utvecklingspartnerskapen
var tvungna att förhålla sig till för att beviljas finansiellt stöd av Equal-programmet (Equal programdokument, s. 73). Dessa generella principer var jämställdhet, mångfald, nyskapande, empowerment, delaktighet, spridning, påverkan, transnationalitet, breda utvecklingspartnerskap och slutligen komplementaritet. Den generella principen jämställdhet innebar att utvecklingspartnerskapen
skulle integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av arbetet – i ansökningsförfarandet, vid
uppbyggandet av utvecklingspartnerskapet, i planering och genomförande av verksamheter
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och i rekryteringsprocesserna av deltagare och så vidare (Equal programdokument, s. 35, 71f ).
Begreppet mångfald tangerar, enligt Equal-programmet, jämställdhetsbegreppet då det berör
kön men också etnicitet, ålder, sexuell läggning, social bakgrund och funktionshinder. I Equals
programdokument poängteras vidare vikten av att arbetslivet präglas av mångfald och att:
Utestängning och utslagning på arbetsmarknaden skapar ojämlikhet och social
oro. Hur de samlade mänskliga resurserna utnyttjas är samtidigt av avgörande
betydelse för produktivitet och tillväxt. Här finns alltså i princip sammanfallande
intressen för näringsliv och politik. Utvecklingspartnerskapen skall utgå från
denna grundsyn och låta den få genomslag i program, planer och insatser. (Equal
programdokument, s. 75)
Kopplat till resonemangen om jämställdhet och mångfald återfinns även idéer om de generella principerna nyskapande och nytänkande. Dessa generella principer förekommer inte bara i
de formella programdokumenten utan också i en rad av de populariserade informationsskrifterna om programmet. I informationsbroschyren Equal – ett program inom Europeiska Socialfonden. Ett idéprogram för att motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet understryks att
Equal kräver nytänkande och att olika aktörer från offentlig, privat och ideell verksamhet kunde
ansöka om projektmedel för att driva ett utvecklingspartnerskap och utveckla idéer, modeller och metoder för att motverka diskriminerande strukturer i arbetslivet. I det så kallade programkomplementet går det att finna liknande beskrivningar. Där går det att utläsa att syftet
med utvecklingspartnerskapens verksamhet var att de skulle ”(…) utveckla och pröva nya och
annorlunda lösningar, alternativa former och ett synsätt som griper över flera sektorer och nivåer
(individ- organisations- och samhällsnivå). (…) (Equal programkomplement 2005, s. 24)”. Vidare framgår att metoderna skulle kunna påverka policy- och idéutveckling inom olika politikområden, samhälleliga strukturer och värderingar samt företags interna organisering och processer
(Equal programkomplement 2005, s. 24).
För att bli beviljade finansiellt stöd förväntades också utvecklingspartnerskapen utmärkas
av empowerment och delaktighet. Målet med empowerment, enligt Equal-programmet, var att
förändra maktbalansen mellan de grupper som har makt och de grupper och individer som har
liten makt eller ingen makt alls. Empowerment beskrivs också enligt programmet som en väsentlig förutsättning för strukturella förändringar av olika system som diskriminerar och utestänger
människor från arbetslivet. Med delaktighet avsågs att alla som medverkade i utvecklingspartnerskapens verksamheter skulle ha rätt till inflytande och att allas kompetens skulle tas till vara i
arbetet med att motverka diskriminering. Både stora och små organisationer förväntades kunna
initiera ett utvecklingspartnerskap och när stora organisationer stod för initiativet skulle de
mindre organisationernas deltagande säkerställas. I synnerhet skulle de med särskilt nyskapande
idéer ges möjlighet och resurser att medverka i beslutsprocessen och i drivandet av verksamheten
(Equal programkomplement 2005, s. 27).
 Kopplat till de generella principerna spridning och påverkan framgår det bland annat i Equalprogrammet att utvecklingspartnerskapens resultat skulle vara av sådan karaktär att de kunde
”produktifieras” och vara möjliga att överföra till andra aktörer, organisationer och verksamheter. Ambitionen var att utvecklingspartnerskapens resultat skulle granskas, jämföras och spridas inom Sverige, men också inom hela den Europeiska unionen. Framgångsrika metoder för
att motverka diskriminering i arbetslivet skulle påverka till exempel den nationella politiken och

203

arbetsmarknads- och arbetslivspolitiska åtgärder. Metoderna skulle också spridas till beslutsfattare,
med ansvar för exempelvis den nationella handlingsplanen för sysselsättning och strukturfondsprogrammen i Sverige.
För att kunna påverka strukturer rekommenderades utvecklingsparterskapen att ta hänsyn till
den generella principen breda utvecklingspartnerskap. Minst två partner skulle ingå och utvecklingspartnerskapen kunde vara antingen geografiska eller sektoriella till sin karaktär. Exempel
på geografiska utvecklingspartnerskap kunde vara några kommuner från ett geografiskt avgränsat område medan sektoriella utvecklingspartnerskap kunde ha sin bas i någon särskild sektor,
målgrupp eller bransch (Equal programdokument, s. 87). Den sistnämnda generella principen
handlade om att utvecklingspartnerskapen skulle eftersträva komplementaritet med aktiviteter
inom andra relevanta EU-program (Equal programdokument, s. 77).

I frånvaron av ett makt- och rättviseperspektiv
– individen och tillväxt i fokus
Som nämndes tidigare finansierade Equal-programmet 76 utvecklingspartnerskap under programperioden. Med utgångspunkt i en analys av olika texter2 som togs fram i tre utvecklingspartnerskap – Libra, Fler kvinnor på ledande poster i näringslivet och Gender School3 – ges nedan exempel på de idéer om hur och varför diskriminering bör motverkas som utvecklingspartnerskapen
kom att presentera. Utifrån dessa exempel diskuteras sedan vilket idémässigt handlingsutrymme
dessa utvecklingspartnerskap egentligen verkade ha när det gällde att ta fram och sprida metoder
och modeller.
 De tre utvecklingspartnerkapen arbetade med olika områden men hade som gemensam
nämnare att bidra till minskad diskriminering och ökad jämställdhet och mångfald i arbetslivet.
Libra hade som mål att öka andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund i byggbranschen. Fler kvinnor på ledande poster i näringslivet syftade till att genomföra särskilda insatser för
att öka just andelen kvinnor på näringslivets toppositioner – i ledningsgrupper och företagsstyrelser samt på vd-poster. Gender School arbetade med att sprida kunskap om arbetslivets könssegregering och könsdiskriminering.
 Något som kom att känneteckna samtliga utvecklingspartnerskap var att frågor om makt och
rättvisa, i resonemangen om hur och varför diskriminering och ojämlika förhållanden i arbetslivet kan och bör motverkas, i hög utsträckning var frånvarande. Konkret tog sig detta i uttryck
2 Föreliggande kapitel ansluter sig till en bred definition av texter och i enlighet med DeVault och McCoy (2006) ses
texter här som någon form av dokument eller representation som har en någorlunda fixerad och upprepande karaktär.
En text kan sålunda vara ett dokument på papper eller på datorskärmen, alternativt en teckning, en ljudupptagning eller
ett fotografi. Allt material som ligger till grund för diskussionen i kapitlet, det vill säga ansökningshandlingar till Svenska
ESF-rådet, de forskningsrapporter, filmer, böcker, broschyrer och utbildningar som togs fram inom ramen för utvecklingspartnerskapens verksamheter, benämns därför som texter.
3 Utvecklingspartnerskapet Libra bestod av Sveriges Byggindustrier (BI), Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads), Galaxen (byggsektorns företag för prevention och rehabilitering), Svenska industritjänstemannaförbundet (Sif),
Byggnadsindustrins yrkesnämnd och (BYN). Utvecklingspartnerskapet Fler kvinnor på ledande poster i näringslivet
bestod av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) och arbets- och referensgrupper bestående av representanter
från SEB, Boliden, Getinge AB, Electrolux, Volvo, Investor, Industrivärlden, Telia Sonera och OM. Övriga partner var
Handelshögskolan, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Utvecklingspartnerskapet Gender School hade sin
bas i Dalarna och bestod av lokalt, regionalt och nationellt baserade organisationer som Landstinget Dalarna, Stiftelsen
Minerva, Länsarbetsnämnden (Arbetsmarknadsverket), Vägverket, VH Assistans, Tjänstemännens Centralorganisation
(TCO) samt Banverket.
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på två olika sätt, vilka diskuteras nedan. Det handlade dels om att de huvudsakliga vägarna till
förändring i arbetslivet knyts till insatser på individnivå och till de underrepresenterade gruppernas försorg och dels genom att ökad tillväxt anges som det främsta motivet till varför diskriminering i arbetslivet bör motverkas.
Förebilder och det ”fria” valet
 De förslag på aktiviteter för att påverka och förändra byggbranschen, vilka framträdde i
utvecklingspartnerskapet Libras fall, handlade i hög utsträckning om vikten av att kvinnor får
tillgång till kvinnliga nätverk och att kvinnor som arbetar i byggbranschen – i egenskap av förebilder – ska gå ut i skolor och föreläsa och inspirera andra kvinnor till att göra liknande utbildnings- och yrkesval. I utvecklingspartnerskapets ansökan till Svenska ESF-rådet går bland annat
följande att utläsa kring vilka aktiviteter som ansågs som centrala att genomföra under projekttiden:
Bilda kvinnliga nätverk för stöd, samtalspartner och för ständig belysning av
jämställdhetsfrågorna. (…) Projekt Libra bildar tvärgrupper även erfarenhetsgrupper (ERFA-grupper) tillsammans med kvinnorna i 2:4, där man kan föreläsa
om kvinnlig erfarenhet inom byggsektorn på skolor och arbetsplatser. Focusgrupper bildas som referensgrupp så att man säkerställer att hela projektet Libras
genomförande följer ett jämställdhetsperspektiv. (Ansökan, s. 13)
Tanken om att kvinnor inom nätverken kommer ut och föreläser på skolor och arbetsplatser
återkommer även i andra sammanhang i ansökan:
Kvinnliga yrkesutövare (…) föreläser på skolorna i två omgångar varje vår för att
berätta om byggsektorns pågående attitydförändring och kvinnors möjligheter
till intressanta yrken. (Ansökan, s. 15)
Som en kontrast till förändringar av mer strukturell karaktär – såsom att påverka och förändra
rutiner, informella (manliga) nätverk, informella och formella hierarkier, könsmärkningen av
arbetsplatser (jämför Gonäs m.fl. 2005) – framträdde alltså insatser som handlar om ”locka” fler
kvinnor (och även personer med utländsk bakgrund till byggbranschen) och en stark tilltro sattes
till kvinnliga nätverk. Kvinnors närvaro i branschen artikulerades också som en central faktor för
att kunna påverka arbetsklimatet i byggbranschen. Eventuella makt- och intressekonflikter tycks
vara mindre möjliga att problematisera och män konstrueras aldrig eller mycket sällan som en
kategori med ansvar för förändring av byggsektorn.
 De idéer om hur och varför näringslivets toppositioner bör innehas av fler kvinnor, som
åskådliggjordes i utvecklingspartnerskapet Fler kvinnor på ledande poster i näringslivet, ligger i
linje med Libras individfokuserade förslag på insatser i byggbranschen. I utvecklingspartnerskapets visioner om att öka kvinnors möjligheter att göra karriär inom näringslivet förefaller det
vara helt tabu att tala om makt och män. Till skillnad från idag var hushållsnära tjänster inte skattesubventionerade då utvecklingspartnerskapet formulerade sina förslag till insatser för att förändra näringslivets toppositioner. I utvecklingspartnerskapets olika texter framträder just skattesubventionerade hushållstjänster som en absolut nödvändig premiss för att kvinnor ska kunna
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nå de högsta posterna i näringslivet. Sverige ses i det här avseendet som ett land som har halkat
efter andra länder:
Eftersom en mycket stor del av det obetalda arbetet är hushållsrelaterat och huvuddelen av detta utförs av kvinnor, borde den kraftiga ökningen av kvinnors
förvärvsfrekvens från 1960-talet och framåt ha drivit fram en snabb professionalisering av de hushållsrelaterade tjänsterna. Detta skedde i USA, men inte alls i
samma utsträckning i Sverige. (Henrekson 2004, s. 66)
I analyserna av orsaker till varför kvinnor inte når näringslivets toppositioner sätts – som framgår
ovan och precis som i fallet med Libra – fokus på kvinnors val och hur kvinnor både explicit och
implicit väljer att ta huvudansvar för barn och hem samtidigt som det också framgår att sannolikheten att män skulle göra mer i hemmet, är mycket liten:
Det tycks som det enklaste sättet för kvinnan att få ett mer jämlikt hushåll är att
själv göra mindre, eftersom sannolikheten att mannen gör mer är mycket liten.
(Dreber och Wallace 2004, s.41)
Det här betyder att könsarbetsdelningen både naturaliseras och görs oföränderlig. En omfördelning i hushållsarbetet – där kvinnor generellt sett gör en större del av det obetalda hemarbetet än
vad män gör – är helt osynliggjord. Den könsbaserade arbetsdelningen, där kvinnor kopplas till
hem- och familjesfären och män till den offentliga sfären, reproduceras alltså i hög utsträckning.
 Resonemang om kvinnors val framträder även i fler sammanhang i utvecklingspartnerskapets
texter. Bland annat poängteras vikten av att kvinnor väljer rätt utbildning, make, chef och jobb
med resultatansvar för att fler kvinnor ska få möjligheten att göra karriär inom näringslivet. Även
här lyser ett maktperspektiv med sin frånvaro. Det är kvinnors val som antas vara avgörande för en
förändring i näringslivet snarare än en förändring av diskriminerande praktiker – såsom rutiner,
ritualer, föreskrifter, normer och värderingar – i näringslivets strukturer. Att män till exempel har
makt att påverka och reproducera näringslivets könssammansättning genom tillgången till manliga nätverk, som inte sällan utgör informella och homosociala rekryteringskanaler, presenteras
knappast som ett hinder för kvinnor att nå ledande poster. Det manliga nätverket diskuteras
snarare som en organisationslogik som ingen kan göra så mycket åt eller överhuvudtaget stå till
svars för (jämför Holter 1992; Abrahamsson 2009). Kontentan blir snarare att kvinnor, bara de
får städhjälp, får ökade valmöjligheter och frihet och då kan sammansättningen på näringslivets
toppositioner förändras.
 I utvecklingspartnerskapet Gender Schools texter framträder en bild där förändringar – med
syftet att skapa ett arbetsliv utan diskriminering – återigen tenderar att bli den enskilda individens projekt. I en av utvecklingspartnerskapens framtagna böcker (Lundberg och Eklund 2007)
presenteras beskrivningar av hur kvinnor med funktionshinder lyckats att nå ledarskapspositioner i arbetslivet på grund av att de är starka och kompetenta och har en vilja av stål. Kvinnorna
beskrivs som förebilder och några som kan ge styrka och kraft åt andra.
 Liknande föreställningar – där enskilda individer sätts i fokus och där underrepresenterade
grupper underförstått tilldelas ett stort ansvar för förändring – kommer också till uttryck i Gender Schools metodbok (Nilsson Fägerlind 2007) vars primära syfte var att minska könsuppdelningen i arbetslivet. I en diskussion om hur enskilda arbetsplatser kan arbeta för att motverka
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arbetsmarknadens segregering föreslås bland annat återigen personer som gjort ett otraditionellt
yrkesval att agera som förebilder i media, vid konferenser och vid andra informationstillfällen
och skolbesök. Att erbjuda praktik för underrepresenterat kön är ett annat förslag liksom att
arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare ska uppmuntra till icke-könsspecifika val av
arbete och utbildning.
 Något som sammanfattningsvis karakteriserar de tre utvecklingspartnerskapens texter och
idéer som spridits är ett underliggande antagande om att skillnader existerar och att vissa grupper
missgynnas i arbetslivet. Men hur dessa skillnader etableras och hur de – förutom genom de
underrepresenterade gruppernas försorg – kan motverkas är höljt i dunkel (jämför Scott 1999).
Osynliggörandet av hur diskriminerande strukturer egentligen verkar och hur de kan motverkas
genom ett ifrågasättande och en förändring av ojämlika maktstrukturer, (o)synliga hierarkier,
normer och praktiker med mera bidrar till att ett starkt inslag av individualism och individorienterade föreställningar om hur diskriminering kan motverkas kan slå igenom i utvecklingspartnerskapens texter.
Tillväxt, affärsmässighet och effektivitet
 I resonemangen om varför byggbranschen bör präglas av mer mångfald och bli mer öppen för
kvinnor och personer med utländsk bakgrund karakteriseras Libras olika texter vid upprepade
tillfällen av föreställningar om att ”mixade grupper” och ”oliktänkande” ger ”konkurrensfördelar”
och framförallt skapar tillväxt. Att arbeta med mångfald förutsätts alltid vara lönsamt och i en
film som utvecklingspartnerskapet tog fram får några framträdande ledare inom byggbranschen
ge sin syn på mångfaldens fördelar:
Vi ser i de organisationer idag där vi har mixade grupper och där vi har mångfaldstänket. Där tjänar man pengar. (Skanskas regionchef i filmen Framtidens
arbetsgivare)
Olika författare har i tidigare studier problematiserat den här typen av motiv bakom diskrimineringsarbete (de los Reyes och Martinsson 2005; Norrbacka Landsberg 2005; Isaksson 2010).
Ekonomin sätts i fokus och lönsamhet och effektivitet överskuggar motiv till förändrings- och
antidiskrimineringsarbete som exempelvis bygger på motiv som rättvisa och demokrati. Mångfaldens och olikheters fördelar binds med andra ord till ett mer instrumentellt än ett etiskt innehåll, vilket manifesteras genom idéer om att olikhet är positivt och att mångfald bör eftersträvas på
grund av att öka lönsamheten, tillväxten och effektiviteten (de los Reyes och Martinsson 2005b).
 Den här typen av resonemang bygger i sin tur på en tanke om komplementaritet. Kvinnor
och personer med utländsk bakgrund anses bidra till byggbranschen med särskilda egenskaper
som kopplas till den kategori, det vill säga kvinna och invandrare, som de placeras in i. De tillskrivs ofta egenskaper och kompetenser som antas komplettera de outtalade förmågorna som
majoriteten (män) i branschen anses representera. Personer med utländsk bakgrund har kunskaper som vi inte har i Sverige och fördelen med att ha kvinnor i branschen kopplas till deras
förmåga att varsamt kunna hantera maskiner, vilket ses positivt ur arbetsgivarsynpunkt eftersom
det innebär mindre slitage och kostnader. Antagna och förutsatta olikheter laddas med positiva
konnotationer och dessa i sig antas per automatik kunna skapa bättre arbetsmiljöförhållanden,
ökad kreativitet, ökade konkurrensfördelar och inte minst samhörighet inför ett givet och aldrig
ifrågasatt värde och mål. Nämligen tillväxten. Idéerna om att kvinnor och män, svenskar och
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invandrare, kompletterar varandra bygger i grunden på tankegångar om samarbete, samhörighet
och möjligheter. Tankegångar som står långtifrån en analys av diskriminering utifrån ett maktperspektiv och att en förändring i byggbranschens sammansättning kan innebära att de som
tillhör normen i branschen – gruppen ”svenska män” – kan behöva avstå makt och inflytande.
Det förefaller snarare helt konfliktfritt och oproblematiskt att underrepresenterade grupper kommer in i branschen.
 I texter som togs fram inom ramen för utvecklingspartnerskapet Fler kvinnor på ledande poster i
näringslivet dominerar en föreställning om att fler kvinnor i näringslivet leder till ökad lönsamhet
och tillväxt, vilka ses som de absolut främsta motiven till att kvinnor ska inneha höga positioner i
näringslivet. Kvinnor i styrelser antas veta vad kvinnor som kunder vill ha, vilket är positivt ur en
affärsmässig synvinkel. Som en röd tråd i utvecklingspartnerskapets texter löper en tanke om att
mångfald ur ett rättviseperspektiv inte är ett argument som är intressant för näringslivet.
Frågan om mångfald och kvinnliga chefer måste tydligt kopplas till företagets
affärsstrategi och lönsamhet. Det är viktigt att alla förstår varför det är nödvändigt
att förändra sig. Företag strävar efter att överleva i konkurrensen, inte efter att vara
politiskt korrekta. (Fagerfjäll 2004, s. 18)
Det förekommer också idéer om att det är viktigt att personer med utländsk bakgrund ges ökade
möjligheter till att driva företag. Om turkar exempelvis ges chansen att driva företag, och dessa
företag blir framgångsrika, så antas inställningen till turkar kunna ändras.
 Människovärde knyts med andra ord till värden som tillväxt, framgång och lönsamhet (jämför
de los Reyes och Martinsson 2005). I texterna går det också att utläsa att argument om lönsamhet anses vara strategiska för då opponerar sig inte den dominerande gruppen på ledande
poster i näringslivet – män. Lönsamhet och tillväxt intar självklara och aldrig ifrågasatta motiv
till att näringslivet kan och bör förändras när det gäller könssammansättningen. Näringsliv och
politik beskrivs som en dikotomi och i näringslivet anses det råda särskilda villkor som medför
att visioner och idéer om jämställdhet och rättvisa exempelvis inte hör hemma i det ständigt
konkurrensutsatta näringslivet. Med sådana idéer antas näringslivet få en mindre gynnsam ideologisk stämpel och ska näringslivet förändras måste motiven vara lönsamhet, affärsmässighet
och tillväxt. Här sker alltså en avpolitisering av förändringsarbete som kopplas till tillväxtmotiv och idéerna om tillväxt framstår som icke-politiska medan idéer om rättvisa framställs som
politiska och ideologiska och därmed omöjliga att inkludera i en diskussion om hur diskriminering i näringslivets toppskikt uppkommer och kan motverkas.
Även i Gender Schools texter knyts jämställdhet, mångfald och diskriminering samman med
tillväxt och affärsmässighet. Liksom när Fler kvinnor på ledande poster lyfte kundperspektivet –
då retoriken löd att fler kvinnor som styrelsemedlemmar bidrar till ökade insikter när det gäller
att förstå vad den kvinnliga kunden vill ha – så förekommer även liknande föreställningar i
exempelvis Gender Schools webbaserade jämställdhetsutbildning. Här talas det om vikten av att
företag har ”blandade grupper” för att de ska kunna förstå sig på alla typer av kunder och finna
nya kunder. I utbildningen får bland annat en representant från Volvo Cars berätta om hur
man inom detta företag resonerar kring mångfaldsfrågor. Det går inte, menar representanten, att
behandla alla kunder som ska köpa bil på samma sätt. Vad alla bilförsäljare borde känna till är att
när kvinnor går in i en bilaffär då är det köpläge, kvinnor går annars inte in en bilaffär.
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Vi [kvinnor] dräller säkert omkring på alla möjliga ställen men inte i bilaffärer.
Men om det kommer in en man i bilaffären då är det inte lika säkert köpläge för
en man kan gå i tre till fyra år innan han bestämmer sig. Men man tänker, okej
det kan vara kul att snacka lite bil i alla fall med honom. Men sen kommer nästa
svårighet. Man kan inte behandla alla kvinnor lika för alla kvinnor vill inte bli
behandlade lika och det gäller även män. Så lika är också olika. (Gender Schools
webbaserade utbildning i genus och jämställdhet på engelska)
Att det inte går att komma till vinstdrivande företag och säga att jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter eller rättvisa formuleras också som en självklarhet i flera av Gender Schools texter.
 Genom idéerna om tillväxt reproduceras alltså föreställningar om att kvinnor och män, svenskar
och invandrare, i grunden är olika. I stället för att upplösa cementerande föreställningar om
skillnader människor emellan förstärks dessa och förutsatta olikheter – som i realiteten kanske
sällan finns – görs positiva för företag. I frånvaron av ett maktperspektiv blir det dock uppenbart
att när de underrepresenterade grupperna konstrueras som något positivt ur företaget ur lönsamhetssynpunkt så kan det de facto vara kontraproduktivt. Den positivt laddade och inkluderande mångfaldsretoriken bygger på en utanförposition för vissa grupper från början (jämför
Martinsson 2006) och att ses som något positivt för organisationen kan problematiseras utifrån
den så kallade boomerang-effekten. En effekt som betyder att det kan leda till en ökad press på
människor som utgör en minoritet i en bransch. Dessa människor måste visa att de är och tillför
något särskilt. Som Parbring (2009, s. 15) lyfter fram: “If you can’t prove that you are something
different, what is the point?”.
Förändringsarbete i arbetslivet som handlar om att bidra till ökad jämställdhet och mångfald
görs därmed också förhandlingsbart, vilket inte hade varit möjligt om diskrimineringsfrågorna
relaterades till frågor om makt och rättvisa. Marknadsintressen tycks snarare dominera hur diskrimineringsfrågor kan och bör diskuteras och det framstår som att det är ökad tillväxt som gör
samhället bättre snarare än minskad diskriminering. Det gör i slutändan att antidiskrimineringsarbete indirekt blir något som det går att göra avkall ifrån – om tillväxten uteblir så försvinner också det främsta motivet till att förändra samhälle och arbetsliv (jämför Boréus 1994; Nehls 2005).

Varför framträder idéerna?
Varför framträder då dessa individ- och tillväxtorienterade idéer som presenterats ovan? Utvecklingsparternskapen bestod ju av olika partner och arbetade med olika frågeställningar men ändå
kom de att kommunicera högst likartade politiska idéer om hur och varför diskriminering i
arbetslivet kan och bör motverkas. För att förstå detta måste först en kritisk läsning göras av det
som kapitlet startade i, nämligen EU:s strukturfondspolitik och den Europeiska socialfondens
Equal-program. Därefter diskuteras hur själva organiseringsformen partnerskap – som både i
EU-sammanhang och i en svensk kontext ses som särskilt lämplig för att motverka diskriminering, segregering och exkludering – också kom att styra vilka perspektiv och idéer som utvecklingspartnerskapen presenterade.
EU:s strukturfondspolitik – en social kapitalism
 I linje med allmänna nyliberala ideologiska vändningar har stukturfondspolitiken på senare
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tid omdefinierat en rad begrepp, vilket får konskevenser för hur social exkludering och inkludering samt diskriminering kan förstås.
Viktigt i detta sammanhang är EU:s omdefiniering av begreppen social exkludering/inkludering sedan Maastricht-fördraget (1992) (…), vilken även kommer till
uttryck i den svenska realpolitiken. Den ursprungliga EU-diskursen om social
exkludering/inkludering som uteslutning/ delaktighet i medborgarskapets rättighetskomplex har, i linje med den allmänna nyliberala ideologiska vändningen,
fått ge vika för ett snävt begrepp om exkludering, som exkludering från lönearbete, och inkludering som anställningsbarhet och jobbaktivering (…). Frågan
om hur man skall bekämpa social exkludering, fattigdom och etnisk diskriminering diskuteras i dag parallellt med att man påtalar nödvändigheten av ökad
ekonomisk effektivitet, tillväxt och avreglering på arbetsmarknaden. (Schierup
2006a, s.81).
En politik som tidigare bland annat byggt på visioner om jämlikhet, social utjämning, solidarisk
lönesättning och en fördelningspolitisk ideologi har ersatts av nyliberala och marknadsekonomiska
argument samt ett accelererande fokus på enskilda individers aktörskap i termer av exempelvis
individuell karriärsmotivation och entreprenörskap. Individen ska bli anpassningsbar och flexibel
utifrån marknadsekonomiska behov. Snarare än institutionella och strukturella omvandlingar
av politiskt-ekonomiska maktförhållanden som (re)producerar ojämlika förhållanden anses det
angeläget att understödja individers förmåga att bidra till innovation, tillväxt och entreprenörskap. Equal-programmet, liksom andra strukturfondssatsningar, reflekterar denna europeiska
utvecklingsstrategi och kan därmed sägas stå för en slags social kapitalism där rätten till välfärd
och att inte bli diskriminerad omdefinieras till plikten att arbeta för att bidra till ökad ekonomisk
effektivitet och tillväxt (Levitas 1998; Scheirup 2006a; Schierup 2006b).
 I ljuset av denna politik – där antidiskrimineringspolitik har blivit intimt sammanflätat med
en nyliberal sysselsättningspolitik – har olika studier problematiserat om det verkligen är möjligt
att sammankoppla insatser för ekonomisk tillväxt med att motverka segregering och diskriminering utifrån syftet att skapa ett mer rättvist samhälle. Även om vissa studier (se till exempel Geddes 2000) visar att det är möjligt, pekar åtskilliga andra studier på att värdet av solidaritet, rättvisa
och jämlikhet snarare blir till en läpparnas bekännelse och att de marknadsekonomiska värdena
om effektivitet och tillväxt tenderar att fullständigt ta över (jämför Hudson 2002; Hudson och
Rönnblom 2003; Andersson 2006; Schierup 2006a; Schierup 2006b).
 Att strukturfondspolitiken genom åren ändrat ideologisk och socio-ekonomisk riktning – och
låtit individer snarare än strukturer och tillväxt snarare än rättvisa hamna i fokus – kan inte
enbart förklara hur Equal-programmets utvecklingspartnerskap kom att presentera sådana idéer
om hur och varför diskriminering i arbetslivet bör motverkas. Som kapitlet visade inledningsvis
så skulle utvecklingspartnerskapen fungera som laboratorier och testverksamheter och hade en
rad olika generella principer att förhålla sig till. Utvecklingspartnerskapen verkade på pappret ha
stor frihet att skapa nyskapande och annorlunda metoder samt bygga på alternativa former och
synsätt för att motverka diskriminering. Men ändå verkar det idémässiga handlingsutrymmet
varit ytterst begränsat eftersom de föreställningar och idéer som kom att spridas och kommuniceras om hur och varför diskriminering bör motverkas i arbetslivet kom att formuleras inom en
snäv språkdräkt. Nedan diskuteras möjliga tolkningar av varför det blev så.
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Spänningen mellan statlig styrning och idémässigt handlingsutrymme
 Ett sätt att studera vilket idémässigt handlingsutrymme som förefaller ha funnits och inom
ramen för vilket språk som krav på förändringar verkar ha kunnat formuleras i utvecklingspartnerskapens texter (jämför Atkinson 1999), är att problematisera själva organiseringsformen
partnerskap. Parallellt med att strukturfondspolitiken ändrat karaktär har organiseringsformen
partnerskap allt mer kommit att beskrivas som en särskilt lämpligt arbetsform för förändringsoch utvecklingsarbete. Genom en bred representation av olika partner från flera samhällssektorer antas partnerskap kunna bidra till strukturella förändringar och långsiktiga positiva effekter
(Andersson m.fl. 2005; Wistus och Andersson 2009).
 I EU-sammanhang har partnerskap kommit att ses som ett mycket centralt verktyg för att
motverka social exkludering och diskriminering. I det globala samhälle vi lever i idag betraktas
statens räckvidd vara otillräcklig för att hantera gränsöverskridande frågor som fattigdom, hälsa
och klimat. För att tackla samhällsproblem av sådana slag ses partnerskap, bestående av flera
olika samhällsaktörer, som ett sätt att öka demokratin och den offentliga politikens förmåga att
möta komplexa samhällsutmaningar (Pierre 1998; Rosenau 2000; Geddes och Benington 2001;
Mörth och Sahlin-Andersson 2006; Hedlund och Montin 2009). Staten är sålunda beroende av
kunskap och expertis som finns i privata och offentliga organisationer och olika forskare pekar
på vikten av att partnerskap inte bara bör ses som nödvändiga för att lösa samhällsutmaningar
och problem – partnerskap anses till och med kunna lösa problemen bättre än om olika partner
och sektorer hanterar dem på egen hand (Linder och Vaillancourt Rosenau 2000; Ruggie 2004).
 Intresset för att driva förändrings- och utvecklingsarbete i organiseringsformen partnerskap
reflekterar alltså en förändrad samhällsstyrning som brukar sammanfattas med att samhällets
styrningsformer har utvecklats från government till governance (Mörth och Sahlin-Andersson
2006). Med governance som styrform och sätt att bedriva politik antas demokratin öka då fler
röster, i exempelvis i partnerskaps- eller nätverkskonstellationer, får möjlighet att komma till tals.
Utvecklingen mot governance som styrform kan vidare tolkas som att staten inte anger exakta
direktiv gällande vad olika partnerskap och nätverk ska prestera och resultera i. Snarare utformar
staten övergripande problemformuleringar och sätter upp riktlinjer för organisation, finansiering
och arbetsmetoder. Staten talar annorlunda uttryckt om vad problemen är och hur de bör lösas.
De olika partnerskaps- och nätverkskonstellationerna har därutöver ett eget handlingsutrymme
(Pierre och Peters 2000; Montin och Hedlund 2009).
För att koppla den ovan beskrivna utvecklingen till vad det här kapitlet handlar om – det vill
säga projekt och partnerskap som finansieras av EU:s strukturfonder – så går det att säga att detta
är ett exempel på hur governance kan komma till uttryck. När Europeiska socialfonden, som en
av EU:s strukturfonder, fördelar medel till projekt så är den exakta inriktningen på projekten inte
avgjord men arbetet är delvis villkorat genom att programmet talar om vad problemen är och hur
de ska tacklas rent organisatoriskt (jämför Pierre och Peters 2000; Geddes och Le Galès 2001).
När finansiellt stöd enbart utgår till partnerskap som förväntas bestå av en bred representation av
både offentliga och privata aktörer är det ett sätt att styra arbetet organisatoriskt och, som det här
kapitlet beskriver, även partnerskapens kommunikation av idéer och innehållsmässiga resultat.
 Kritiker menar att förskjutningen från government mot governance, och vad vissa till och
med kallar för partnerskapssamhället (Schierup 2006a), är ett resultat av nyliberalismens och
individualismens framfart. Detta har inneburit en förskjutning från en kollektivistisk till en
individualistiskt inspirerad politisk kultur och att marknadskrafter kommit att få ett ökat inflytande i politiken och i politiska interventioner (Pierre 1999; Fernandez 2000; Pierre och Peters
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2000). Konkret innebär det att partnerskap sällan tenderar att ge plats åt resurssvaga medborgargrupper, trots att dessa grupper många gånger formuleras som dem som är i behov av partnerskapens verksamhet och insatser. Resursstarka aktörer har ofta tolkningsföreträde och styr över
mål och prioriteringar som många gånger harmonierar med marknadsekonomiska värden
(Elander 1999; Hudson 2002; Hudson och Rönnblom 2003; Rönnblom 2003). Att det är
samma typ av värden – individualism och tillväxt – som dominerar de utvecklingspartnerskap
som analyserats i föreliggande kapitel bekräftar sålunda den bild som tidigare framträtt i forskning. Att lyfta fram idéer om hur diskriminering kommer till uttryck och kan motverkas utifrån
ett makt- och konfliktperspektiv liksom perspektiv som rör rättvisa tycks vara mindre möjligt i
partnerskapsformen.
 En tolkning till varför sådana perspektiv marginaliseras kan härledas till att partnerskapsidén
vilar emot föreställningar om att olika intressen oproblematiskt och konfliktfritt ska samarbeta.
Med organiseringsformen följer en stark betoning på att grupper och aktörer, som kan representera skilda utgångspunkter och perspektiv, ska utveckla konsensus (Hudson och Rönnblom
2003; Hedlund 2009). Hedlund (2009) menar att den starka föreställningen om konsensus och
samförstånd i dessa typer av besluts- och samverkansformer har en försvårande effekt när det
gäller hanteringen av eventuella intresse- och målkonflikter. Idéer som exempelvis kan kopplas
till en oppositionell kvinnoröresele eller feministiska teorier och praktiker framstår i jakten på
konsensus som konfliktbenägna, omoderna, snäva och endast relevanta för en viss intressegrupp.
Vissa perspektiv och intressen sidoordnas alltså, på grund av de normativa föreställningarna om
konsensus och samförstånd, i partnerskapssamhället. Idéer som rör tillväxt, som inte påbjuder
konflikt utan gemenskap och samhörighet inför ett icke ifrågasatt mål, passar synnerligen väl in.
I föreställningarna om tillväxt antas ju alla, kvinnor och män, svenskar och invandrare, komplettera varandra så väl. Att framhålla åtgärder som poängterar vikten av enskilda individers utbildnings- och yrkesval samt den kvinnliga ”förebilden” och ”inspiratören” tyder på en oförmåga att
komma bort från den individuella förklaringsnivån och att begränsa sig till insatser som knappast
ingriper i de organisatoriska strukturer som de som utsätts för diskriminering befinner sig i. Det
är ett sätt att premiera konsensus och undvika konflikt.
Utöver att Equal-programmets krav på organisering i partnerskap gav efterverkningar i det
idémässiga handlingsutrymme som utvecklingspartnerskapen hade så kunde idéerna om tillväxt
dominera och marginalisera andra motiv till antidiskrimineringsarbete som en konsekvens av de
premisser som programmet ställde upp genom de generella principerna. Som framgick inledningsvis av kapitlet så skulle utvecklingspartnerskapen verka nyskapande och innovativa i sina
förslag på hur diskriminering i arbetslivet kan motverkas (Equal programkomplement 2005, s.
25). De skulle också sprida sina idéer och metoder, vilket gjordes i bland annat populariserade
texter. För att nämna ett exempel så kunde det, som i utvecklingspartnerskapet Libras fall, handla
om att locka kvinnor och personer med utländsk bakgrund till byggbranschen. Frågan är i vilken
utsträckning makt- och konfliktrelaterade perspektiv och rättvisefrågor ”passar in” i en sådan
ram? När Libra exempelvis tog fram filmer för rekryteringssyften är det troligt att tonvikten lades
på att lyfta fram möjligheter snarare än problem med att bredda branschens sammansättning.
Likaså är det förmodligen ingen orimlig tolkning att det för många inte ter sig som nyskapande
att tala om problem och lösningar i termer av rättvisa, makt och kanske till och med omfördelning av makt.
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Partnerskap och EU-projekt – en arena
för politisk kommunikation
Det här kapitlet har handlat om utvecklingspartnerskap som finansierats av Europeiska socialfondens Equal-program. Liksom EU:s strukturfondspolitik kom dessa partnerskap att sprida
idéer som går att koppla till en nyliberal och individualistiskt orienterad syn på diskrimineringsfrågor. Som tidigare studier har visat så tenderar den konsensusorienterade partnerskapsformen
att exkludera vissa perspektiv och idéer och främja andra. Varför är det då återigen relevant
att lyfta fram detta och i just en kontext som har temat politisk kommunikation? Projekt och
partnerskap och i det här fallet och Equal-programmets utvecklingspartnerskap, handlar om att
representanter från privata och offentliga organisationer skapar och kommunicerar politik på låg
formell nivå och på ett sätt som sällan medger insyn och transparens (SOU 1998:166 refererad
i Elander 1999). Utvecklingspartnerskapen spred texter och idéer som utåt sett framstår som
resultaten av ett fritt laborerande och experimenterande arbete som ett flertal organisationer
och människor sluter upp kring. Men med Equal-programmets generella principer och krav
på organisering går det knappast att tänka sig att arbetet var särskilt fritt utan snarare styrt och
villkorat. Om någon partner eller enskild aktör opponerat sig mot de idéer som slutligen spreds
vet vi dessutom ingenting om. Kapitlet har alltså snarare visat hur projekt och partnerskap som
finansierats av Europeiska socialfonden kan innebära en problematisk (politisk) likriktning av
vilka perspektiv, idéer och intressen som antas vara (o)möjliga att ta utgångspunkt i när det gäller
att förstå och motverka diskriminering i arbetslivet.
Politisk kommunikation förekommer, som denna antologi visar, i många olika former och
sammanhang. I det här kapitlet har vi sett hur också EU-finansierade projekt och partnerskap
kan ses som en arena där politik görs och kommuniceras. Med tanke på att EU årligen beviljar
miljarder i projektstöd till sina medlemsländer är det viktigt att synliggöra under vilka villkor
detta sker och hur fritt eller styrt arbetet i projekten och partnerskapen egentligen är.
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Politiker eller företagare?
Kommunikation mellan politiker i ett styrelserum
Oskar Svärd
Under de senaste decennierna har den offentliga sektorn i många länder varit föremål för en rad
olika reformer, som har sammanförts under beteckningen ”New Public Management”. Dessa
reformer har bland annat grundat sig på värden hämtade från den privata sektorn, däribland
konkurrens, autonomi, marknadisering och ökad kostnadsmedvetenhet (Hood 1991).
 Ett vanligt inslag i dessa reformer är förändringar av den offentliga sektorns formella organisering, där nya organisationsformer har växt fram i gränslandet mellan vad som traditionellt brukar
uppfattas som offentligt och privat. ”Third party government” (Salamon 1987), ”quangos”,
”gagos” och ”para-governmental organisations” (Hood 1986) har alla använts för att beskriva
organisationer som blandar offentliga och privata organisationsformer i olika utsträckning. Som
en del av denna större kontext med marknadsanpassning av den offentliga sektorn, och som en
del av en större flora av nya organisationsformer har bolagisering av offentlig verksamhet och
framväxten av offentligt ägda företag blivit en vanligt förekommande organisationsform runt om
i världen. Detta gäller både på lokal (Ringkjøb m.fl. 2008; Aars m.fl. 2011; Grossi & Reichard
2008) och statlig nivå (Wettenhall & Thynne 2005).
Kommunala bolag blir allt vanligare och allt mer betydelsefulla
Verksamhet som tidigare varit organiserad som offentliga myndigheter eller underställda den
kommunala nämndsorganisationen har kommit att omvandlas till bolag, medan andra bolag har
upprättats för att utföra nya uppgifter som offentlig sektor inte tidigare har arbetat med. I vissa
fall har avsikterna varit att rationalisera verksamheten och utsätta den för konkurrens men samtidigt låta den ligga kvar under politisk styrning (Collin 2001). I andra fall har det varit fråga om
att upprätta bolag som ett första steg mot full privatisering och avyttring (Wettenhall & Becket
1992, Collin 2001).
 I Sverige har antalet kommunalt ägda företag ökat under hela efterkrigstiden. Ökningen har
varit extra tydlig från 1990-talet och framåt. I dag finns det över 1 700 kommunalägda aktiebolag
i Sverige. De omsätter tillsammans 186 miljarder kronor och är med sina 46 000 anställda ungefär
lika stora arbetsgivare som Ericson och Volvo tillsammans. De kommunala bolagens samlade tillgångar uppgår till 796 miljarder kronor (Statistiska Centralbyrån 2013). Kort sagt, de kommunala
bolagen är betydelsefulla för kommunerna och dess invånare ur ett ekonomiskt perspektiv.
Även ur ett verksamhetsperspektiv spelar de kommunala bolagen en viktig roll för kommunerna
och dess invånare. Bolagens verksamheter täcker allt från el, vatten, kommunikationer och
bostäder till evenemang, arenor, hamnar och flygplatser. Många av de verksamheter som kommuninvånarna dagligen är i behov av tillhandahålls således genom kommunala aktiebolag och verksamheterna i dessa bolag täcker viktiga delar av invånarnas liv.
 Att gränserna mellan det som tidigare var offentligt respektive privat numera är utsuddade
föranleder oss att rikta intresset mot detta gränsland och fråga oss vad som händer när gränserna
suddas ut och organisationsformerna blandas. Vi behöver fråga oss hur styrning, ansvar och
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kontroll påverkas samt vilka möjligheter och hinder denna typ av organisering skapar för dem
som är satta att leda verksamheten, politikerna i styrelserummen.
 När allt fler av de kommunala verksamheterna förläggs i bolagsform är det inte bara själva
verksamheten som sådan som förläggs i en ny organisationsform, utan också den folkliga förankringen. När nämnder omvandlas till styrelser och förvaltningar till bolag ändras också organiseringen av den folkliga representationen. Den demokratiska styrningen ska gå genom nya styrkanaler. Kommuner omvandlas till ägare och ägarrepresentanter på bolagsstämmor, politiker
till styrelseledamöter och tjänstemän till företagsanställda. Kommuninvånare övergår till att på
samma gång bli ägare av verksamheterna och kunder till desamma. Frågan som uppstår är hur
denna omvandling av de formella rollerna påverkar den demokratiska styrkedjan. Får folkviljan, uttryckt genom de allmänna valen, genomslag i verksamheten? Vad som står på spel är det
demokratiska inflytandet över verksamheten i dessa bolag.
 De som är satta att förverkliga den demokratiska förankringen är politikerna i styrelsen. Ur
ett demokratiskt perspektiv utgör politikerna en viktig del i den demokratiska styrkedjan, som
en länk mellan väljarna och verksamheten. De har till uppgift att fånga upp väljarnas önskemål
och sedan se till att dessa också implementeras av den lokala förvaltningen. Utan denna länk,
mellan väljare och verksamhet, brister den demokratiska styrkedjan. Hur politikerna utövar sina
uppdrag och styr verksamheten är därmed av yttersta vikt för det kommunalpolitiska systemets
legitimitet och förmåga att fungera (Ivarsson & Karlsson 2012).
 Men bolagsstyrelser är inga nämnder (i juridisk mening) och agerar inte endast under den
offentliga sektorns lagrum. Bolagsstyrelsernas arbete regleras av aktiebolagslagen och är kopplade till marknadens logik då de kommunala bolagen är just bolag och bedriver verksamhet via
marknaden. Företags legitimitet hänger inte samman med den demokratiska förankring eller hur
väl de avspeglar väljarnas åsikter och behov. I stället är företagens legitimitet kopplad till hur väl
de utför sina verksamheter, om de är effektiva och om deras produkter och tjänster har en god
kvallitet till ett rimligt pris. För att uppnå största möjliga kvalitet krävs samarbete, inte politisk
konflikt. Det krävs att aktörerna i företaget arbetar för att underlätta handling. I ett företag är
styrelsens roll att bidra till att styra verksamheten på ett sådant sätt att handling underlättas, till
exempel produktion. Företag är således inte att betrakta som politiska organisationer utan snarare som handlingsorganisationer (Brunsson 1989). Att de kommunala bolagen ligger i gränslandet
mellan politiska organisationsmodellen och handlingsorganisationsmodellen skapar motsägelsefulla förhållanden för ledamöterna i bolagsstyrelserna. De ska på samma gång representera väljare
och underlätta handling.
Frågan är hur politikernas arbete i styrelserna påverkas av att befinna sig i en organisationsform där två motstridiga organisationsideal är närvarande på samma gång? Kommer de fortsätta
att agera och kommunicera som politiker och därmed upprätthålla sin viktiga position i den
demo-kratiska styrkedjan när det samtidigt förväntas av dem att de ska agera som företagsledare?
Syftet med detta kapitel är att besvara just denna frågeställning, det vill säga vilka möjligheter har
politikerna att agera och kommunicera i enlighet med demokratiska ideal i en organisationsform som
blandar organisationsdrag från den offentliga och privata sektorn?
För att besvara denna fråga behöver vi studera politikerna i de situationer där de har till uppgift
att utföra sina uppdrag, det vill säga i styrelserummen. Det är i styrelserummen som de antingen
kan inta rollen som en länk mellan väljare och verksamhet eller agera för att underlätta handling
och för att värna bolagets intressen. Frågan om politikernas roll handlar därför till syvende och
sist om hur de agerar och vad de kommunicerar i styrelserummen.
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Med detta i åtanke kommer frågan i detta kapitel besvaras med material hämtat från direktobservationer från en kommunal bolagsstyrelse. Under ett verksamhetsår har samtliga
styrelsemöten och strategimöten (totalt nio möten) observerats för att studera hur politikerna
agerar och kommunicerar i sina uppdrag. Därutöver har intervjuer genomförts med samtliga
ledamöter i bolagets styrelse. Bolaget i fråga är ett kommunalt bostads- och fastighetsbolag i en
medelstor svensk kommun. Bolaget ingår i en kommunal bolagskoncern med flera kommunala
bolag inom andra verksamhetsområden. Styrelsen består totalt av sju ordinarie ledamöter där
samtliga är politiker. Presentationen nedan ska ge en inblick i den verklighet där det kommunala
styrelsearbetet bedrivs och ska därmed fungera som ett underlag för att diskutera kapitlets övergripande frågeställning.

Två organisationsmodeller – de politiska och
handlingsorienterade organisationsmodellerna
I de kommunala bolagen möter den politiska organisationsmodellen den marknadsanpassade
organisationsmodellen, vad som också kan kallas för den handlingsorienterade organisationsmodellen då dessa organisationer i första hand är till för att uppnå koordinerad handling. Låt oss
se närmre på dessa två organisationsmodeller innan vi återvänder till frågan om det är möjligt att
i det praktiska styrelsearbetet förena dessa båda modeller och om politikerna kan agera i enlighet
med de demokratiska idealen i de kommunala bolagen.
Den politiska organisationsmodellen – en idealtyp
Den politiska organisationens grundprincip: Den traditionella föreställningen om politiker i en
demokratisk organisation är att de agerar på väljarnas mandat och företräder folket. Legitimiteten hänger samman med hur väl organisationen avspeglar de åsikter som finns i det geografiska
område som den styr över, till exempel kommunen. Hos invånarna i samhället återfinns det
många olika föreställningar, värden och åsikter, och i den västerländska representativa demokratin förväntas det att medborgarnas representanter företräder och avspeglar dessa olika åsikter i så
stor utsträckning som möjligt. En politisk organisation som inte avspeglar väljarna tappar snabbt
sin legitimitet. Detta får till följd att medlemmarna i en politisk organisation rekryteras utifrån
att de är oeniga om organisationens mål och vad den bör göra (Brunsson m.fl. 1981).
Den politiska organisationens beslutsprocess: Oenigheten medför att det i politiska organisationer finns flera olika organisationsideologier, det vill säga det finns flera olika uppfattningar om
vad organisationen ska göra, hur den ska göra det och varför den ska göra det. Grunden till de
olika organisationsideologierna ligger i att olika representanter företräder olika grupper i samhället, grupper som har olika och sinsemellan motstridiga uppfattningar om organisationen. För att
vinna legitimitet i omvärlden krävs det att oenigheten och de skiftande organisationsideologierna
visas upp utåt så att medborgarna ser att deras åsikter finns representerade i organisationen.
Därför ägnar den politiska organisationens medlemmar sig åt att upprätta tekniker som manifesterar oenighet. Det är viktigt att visa att man inte är överens. Ett sådant sätt är att formera
sig i majoriteter och minoriteter. Minoritetens främsta uppgift är att kritisera majoriteten och
det blir tydligt att de två sidorna inte är överens. Vidare förläggs interaktionen mellan de olika
grupperna ofta till arenor där konflikten bli tydlig, till exempel politiska debatter, medan andra
former av interaktion där konflikter inte är lika tydliga begränsas. Den egentliga lojaliteten ligger
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hos partiet och väljarna, inte hos organisationen (i detta fall det kommunala bolaget) till vilken
representanterna rekryterats (Brunsson 1979; Brunsson 1986).
 Ett annat utmärkande drag hos den politiska organisationen är att den är problemorienterad,
det vill säga att organisationen huvudsakligen inte ägnar sig åt att arbeta med lösningar utan åt att
förstå problem. Förklaringen till denna logik ligger i att det är lättare att avspegla oenighet genom
ett problem. Ett problem kan belysas ur alla möjliga vinklar så länge som det inte behöver lösas,
men en lösning är svårare att hantera på ett sådant sätt. Bostadsbrist, utförsäljning av kommunala
bostäder, höga hyror och hemlöshet kan tillexempel uppfattas på olika sätt och det är lätt att påvisa
oenighet i dessa frågor. Politiska organisationer sysselsätter sig därför ofta med problem, helst
sådana som är olösliga då dessa problem kan bli föremål för långa diskussioner och olika synvinklar på problemet kan läggas fram utan att någon egentligen förväntas lösa det (Brunsson 1986).
Den politiska organisationens utflöde: Till skillnad från handlingsorganisationer är inte utflödet
från den politiska organisationen produkter eller tjänster. I stället består utflödet av prat och beslut.
För politiska organisationer är prat viktigt, inte bara för den inre kommunikationen i organisationen utan framförallt för att visa för omvärlden att organisationens medlemmar är oeniga. Även
beslut är viktiga, och lämpliga, i detta avseende. Genom att kommunicera ut vad som har beslutats
och vem som har stått bakom besluten kan organisationens medlemmar på ett tydligt och enkelt
sätt påvisa sina olikheter och avspegla olika politiska uppfattningar. Av detta följer att öppenhet är
viktig för politiska organisationer och att utflödet är inkonsistent (Brunsson 1986).
Den handlingsorienterade organisationsmodellen – en annan idealtyp
Den handlingsorienterade organisationslogikens grundprincip: Det övergripande målet med en
handlingsorganisation är koordinerat handlande, det vill säga att genom samordnade handlingar
skapa varor eller tjänster. Organisationer som baseras på den marknadsbaserade organisationsmodellen skiljer sig i allt väsentligt från den politiska organisationen. Där den politiska organisationen har konflikt som rekryteringsprincip har i stället den handlingsorganisatoriska organisationen enighet som grunden för vilka som ska ta plats i organisationen. Medlemmarna rekryteras
för att de delar organisationsledningens mål och syften med organisationen. Att rekrytera
medlemmar som inte delar organisationsledningens intressen skulle försvåra organisationens
förmåga till gemensam handling. Enighet gäller inte endast vid rekryteringen av organisationens
medlemmar utan också vid själva arbetet. Koordinerat arbete gynnas av att medlemmarna är
överens och inte ägnar sig åt att förspilla tid, kraft eller andra resurser på att delta i, och lösa,
konflikter sinsemellan. För att undvika konflikter är hierarki ett vanlig förekommande inslag i
en handlingsorganisation. Överordnande organisationsnivåer bestämmer vad underordnade ska
göra. Att handlingsorganisationer är fokuserade på att producera service och varor gör också
att de oftast är inriktade på lösningar. För att kunna handla krävs det att det finns en lösning
(Brunsson 1986).
Den handlingsorienterade organisationslogikens beslutsprocess: Ett annat utmärkande drag för
handlingsorganisationer är att det finns en stark organisationsideologi, det vill säga en gemensam uppsättning uppfattningar hos organisationens medlemmar om organisationen och dess
omgivning. Till skillnad från politiska organisationer är det vanligt att medlemmarna i handlingsorganisationer har samma eller snarlika uppfattningar och värderingar. Handlingsorganisationer
tenderar att ha en stark organisationsideologi där medlemmarna delar samma uppfattningar
om organisationen, dess mål och omgivning. En gemensam organisationsideologi underlättar
koordinerat handlande eftersom nya situationer och händelser som organisationen möter tolkas
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på samma sätt. Skapandet av en organisationsideologi kan ske såväl omedvetet (genom att
medlemmarna interagerar med varandra) som aktivt och medvetet genom upprättandet av uppförandekoder, visioner, måldokument och affärsidéer. Genom att organisationen aktivt och medvetet arbetar med sin organisationsideologi kan alternativa synsätt i organisationen minska och
gemensamma värden skapas (Brunsson 1986; Brunsson 1994).
Vidare karaktäriseras handlingsorganisationer av att de har en hög grad av specialisering. Företag
vänder sig till en grupp konsumenter, väljer att tillverka en viss typ av produkt eller att specialisera sig på att utveckla en viss typ av tjänst. Skälen till specialisering är dels den effektivisering
som skapas genom stordriftsfördelar, dels förekomsten av den starka organisationsideologin som
syftar till att begränsa varje organisationsmedlems handlingsfrihet och i stället skapa koordinerad
handling mellan medlemmarna. Koordineringen underlättas om alla har samma värdegrund och
bär upp samma föreställning om vad som ska göras, hur det ska göras och varför det ska göras.
Av ovanstående följer att besluten i en handlingsorganisation är inriktade på handling. Beslut
fattas utifrån organisationens ideologiska grund och karaktäriseras därför av enighet. Besluten
föregås inte av diskussioner där olika alternativ vägs mot varandra utan medlemmarna är i stora
stycken överens om vad som ska göras, hur det ska göras och med vilka motiv (Brunsson m.fl.
1981; Brunsson 1986).
Den handlingsorienterade organisationslogikens utflöde: Handlingsorganisationer skiljer sig från
politiska organisationer när det kommer till vad som kommer ut från organisationerna, vad
som är deras utflöde. Hela syftet med handlingsorganisationer är att uppnå handlande genom
enighet och koordinering. För att inte riskera förmågan att handla, och för att syftet med dessa
organisationer inte är att avspegla olikheter hos kommuninvånarna, så försöker handlingsorganisationer att undvika att släppa in omgivningen i organisationen. Slutenhet snarare än öppenhet
är grunden för utflödet. Den information och de beslut som överhuvudtaget kommuniceras
ut från organisationen är konsistenta och ger i möjligaste mån intrycket av att organisationens
medlemmar är eniga (Brunsson m.fl. 1981).
Tabell 1: De politiska och handlingsorienterade organisationsmodellerna
Den politiska organisationsmodellen

Den handlingsorienterade
organisationsmodellen

Rekryteringsprincip

Oenighet

Enighet

Medlemmarnas funktion

Att avspegla

Att handla

Verksamhetens bredd

Generell

Specifik

Organisationsideologi

Många

En eller ett fåtal

Relation till omgivningen Öppenhet

Slutenhet

Verksamhetens inriktning Problemfokuserad

Lösningsfokuserad

Två olika organisationslogiker
– två olika legitima beteendemönster
Vi har tidigare konstaterat att den politiska organisationsmodellen i stora stycken skiljer sig ifrån
vad som är utgångspunkten för organiseringen av handlingsorganisationer. Att de två modellerna
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har helt olika legitimitetsgrunder medför också att innebörden av ett lämpligt beteende skiljer sig
mellan modellerna. Ur de två organisationsmodellerna kan vi härleda två organisationslogiker,
det vill säga två olika sätt som politikerna i styrelsen kan agera på för att vinna legitimitet och
som anses lämpliga av omgivningen och politikerna själva. Med logik avses i detta sammanhang:
praktiker, antaganden, värderingar, övertygelser och regler genom vilka individer
producerar och reproducerar sin materiella existens, organiserar tid och rum samt
skapar mening i sin sociala verklighet. Institutionella logiker är både materiella och symboliska, de tillhandahåller såväl formella som informella regler för
agerande, interagerande och tolkningar som vägleder och begränsar beslutsfattare
i deras sträva att utföra organisationens uppgifter, erhålla social status, tilltro och
belöningar i processen. (Ocasio m.fl. 2012:804).
Varje institutionell ordning präglas av en unik uppsättning organisationsprinciper, praktiker och
symboler som influerar beteendet hos såväl individer som organisationer. Institutionella logiker
fungerar som referensramar och villkorar aktörernas meningsskapande, hur de formulerar och
motiverar sina ageranden och uppfattar sig själva och sina identiteter. Principerna, praktikerna
och symbolerna i varje institutionell ordning skapar aktörernas sätt att tänka och påverkar vad
de uppfattar som rationellt. Var för sig tillhandahåller varje institutionell logik en sammanhållen
uppsättning riktlinjer för hur individer och organisationer ska agera. Problem uppstår när flera
logiker är närvarande i en given organisation eller situation då det kan det ge upphov till osäkerhet och konflikt. Detta eftersom olika institutionella logiker föreskriver olika sätt att agera,
betonar olika värden, föreställningar och regler. Vad som är ett lämpligt agerande enligt en
institutionell logik är olämpligt enligt en annan (Greenwood m.fl. 2010; Pache & Santos 2013).
Den politiska organisationslogiken – ett lämpligt agerande i den politiska organisationsmodellen
 Den politiska organisationsmodellen grundar, som tidigare visats, sin legitimitet på att avspegla motstridiga åsikter i omgivningen. Detta medför att ett lämpligt agerande i den politiska
orga-nisationslogiken är ett agerande där politikerna i styrelserummet uttryckligen grundar
sina ställningstaganden hos det egna partiet och den egna väljargruppens åsikter (avspeglar).
Under beslutsprocesserna för ledamöterna fram motstridiga åsikter, debatterar med varandra och
markerar sina olikheter, voterar och lämnar in reservationer mot beslut som går mot deras egna
åsikter (oenighet). Utflödet ur styrelsens arbete är inkonsistent genom att politikerna är noga
med att förhålla sig öppna till omgivningen och kommunicera ut olikheter och visa på olika
tolkningar av fattade beslut. Minoritetens företrädare kritiserar beslut och visar att de inte står
bakom dem medan majoriteten förmedlar beslutens positiva sidor. Agerar inte politikerna på
detta sätt kommer de att förlora förtroende och legitimitet hos den del av omvärlden som bär
upp dessa värden.
Den handlingsorienterade organisationslogiken – ett lämpligt agerande i den handlingsorienterade organisationsmodellen
Utifrån presentationen av den handlingsorienterade organisationsmodellen som gjordes tidigare kan en annan organisationslogik skrivas fram. Då handling är det överordnade målet med
denna organisationsmodell och då legitimiteten för dessa organisationer (till exempel företag)
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hänger samman med hur väl de utför en tjänst eller tillhandahåller en vara är organisationsmedlemmarnas främsta uppgift att bidra till koordinerad handling. Ett lämpligt agerande grundar
sig därför i lojalitet med de av ägaren uppsatta målen och i diskussionerna refereras det inte till
partiet eller väljarna utan till uppdraget för verksamheten (enighet). Diskussionerna i styrelserummet fokuserar på att förbättra verksamheten (handla) och intresset är riktat mot lösningar,
inte problem (lösningsorienterade). Utflödet från styrelserummet är enhälligt fattade beslut
som underlättar handling och av denna anledning försöker styrelsen undanhålla omvärlden
sina beslut. Att föra ut sina ställningstaganden riskerar att skapa opinion, splittra gruppen och
därmed försvåra koordinerad handling. När kommunikation sker så är den konsistent.
För att öka förståelsen för hur styrelsearbetet fungerar i den offentliga bolagssektorn behöver
hänsyn tas till båda dessa organisationslogiker. Med tanke på att de kommunala bolagen, och
styrelserna, befinner sig i gränslandet mellan dessa två logiker finns det alltid åtminstone två olika
organisations- och handlingslogiker som styrelseledamöternas agerande kan grunda sig på.
Tabell 2. Lämpligt agerande i enlighet med de politiska
och handlingsorienterade organisationsmodellerna
Den politiska organisationslogiken

Den handlingsorienterade
organisationslogiken

Utgångspunkt

Förankra sina ställningstaganden
hos partiet

Förankra sina ställningstaganden i
organisationens huvuduppgift

Beslutsprocess

Förstärkning av olikheter, oenighet

Förstärkning av likheter, samarbete

Utflöde

Öppenhet och inkonsistent utflöde
av prat och beslut

Slutenhet och konsistent utflöde av
prat och beslut

De kommunala styrelsernas vardag
– en inblick i styrelserummen
Låt oss återvända till frågan om hur styrelseledamöterna agerar ute i styrelserummen. Vilken
av de två organisationslogikerna är mest framträdande under styrelsemötena? Presentationen är
tematisk och följer (1) hur styrelseledamöterna förankrar sina ställningstaganden, (2) huruvida
de i sin kommunikation under mötena försöker markera olikheter eller skapa enighet, samt (3)
hur de kommunicerar sina beslut till allmänheten. Presentationen grundar sig på direktobservationer av en styrelses sammanträden under ett verksamhetsår. Därutöver har det genomförts
intervjuer med samtliga styrelseledamöter i bolagsstyrelsen. Bolaget är ett bostadsbolag.
Styrelseledamöternas utgångspunkter – ”När jag sitter i bolaget då är det bolaget
som jag representerar”
 Hur förankrar då ledamöterna sina ställningstaganden under styrelsemötena? Hänvisar de till
sina respektive ideologier eller försöker de hänvisa till vad de anser vara det bästa för företaget?
Uttrycker ledamöterna lojalitet med partierna eller bolaget?
 Det övergripande värdet som ledamöterna hänvisar till och som de uppger styra deras ställningstaganden är ”bolagets bästa”, och denna term laddas med en ekonomisk innebörd. Ledamöterna
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beskriver att ett agerande för bolagets bästa är ett agerande där styrelsen ser till att bolaget har en
stark ekonomi och inte fattar beslut som äventyrar bolagets framtida överlevnad:
Ja det ska vara affärsmässigt gångbart. Några kanske tycker att det är lönsamhet
från år två medan andra kanske kan tycka att det är lönsamhet från år tio… Runt
enskilda projekt, alltså om vi har ett nybyggnadsprojekt så får man ju säga så här
att kalkylen ser ut på ett visst sätt. (Styrelsens ordförande)
Styrelsen kan också arbeta för andra målsättningar, till exempel ekologisk hållbarhet och socialt
ansvarstagande, men beslut för att uppnå sådana mål måste alltid underordnas det ekonomiska
ansvaret. Ekonomin kommer i första rummet, andra målsättningar därefter. Att ekonomin är
viktig och att ”bolagets bästa” är det överordnade värdet framkommer också av att ledamöterna
ständigt betonar vikten av affärsmässighet, och att detta är något som de upplever skilja kommunal verksamhet i bolagsform från annan kommunal verksamhet. En av ledamöterna beskriver
att bolagets främsta uppgift är att: ”företaget ska gå med vinst för det fordrar ju kommunen. De
vill ju ha inkomst på det.” (Ledamot)
 Affärsmässighet uppfattas inte som vinstmaximering i strikt mening, snarare som att styrelsen
inte får fatta beslut med vetskapen om att det aktuella beslutet inte ger avkastning. Varje projekt
måste ge intäkter, men inte nödvändigtvis maximera dem.
Under en intervju förklarar en ledamot att det är svårt att tillgodose andra målsättningar med
verksamheten, (till exempel nybyggnation på landsbygden som är en av kommunens målsättningar med bolaget) till följd av förväntningarna om affärsmässighet och värnandet av bolagets bästa:
När det handlar om kringområden som ligger utanför tätorten så är det svårt.
För där finns det flera perspektiv: hålla landsbygden levande jämfört med affärsmässighet till exempel. För vi har ett samhällsansvar att tillhandahålla bostäder
i hela kommunen, men hur långt kan vi gå utan att kompromissa med affärsmässigheten? Där har vi haft diskussioner och det har varit svårt för oss … nu
har vi en inriktning, det har vi. En inriktning om att det i mån av möjlighet och
efterfrågan och om vi med ganska så stor säkerhet kan bygga några lägenheter i en
serviceort och kan vara väldigt säkra på att få de uthyrda – då kan vi satsa. Men är
vi inte säkra på efterfrågan så kan vi inte satsa. Så det är väl inriktningen… ganska
tydligt. (Styrelseledamot)
Att styrelseledamöterna uppfattar bolagets bästa som ett ekonomiskt och överordnat mål medför att utrymmet för partipolitisering är minimalt. Det begränsar möjligheterna att bedriva en
bostadspolitik som i första hand syftar till att sänka hyror, öka integrationen (om sådana satsningar ökar kostnaderna) eller bygga på landsbygden. Bolagsformen påverkar ledamöternas
föreställningar om vilket värde som är det överordnade och begränsar därmed möjligheterna till
politisering.
Under styrelsemötena förekommer det inga hänvisningar till ledamöternas partier eller väljargrupper. Som utomstående är det överhuvudtaget mycket svårt att avgöra vilken ledamot som
tillhör vilket parti. Besluten föregås inte av någon form av ideologisk ”genomlysning” eller
positionering.
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I stället är ledamöterna noga med att påpeka och tillrättavisa enskilda ledamöter som i sina
anföranden närmar sig någon form av partipolitisk argumentation. I den ena styrelsen har en
ny ledamot nyligen rekryterats in till sitt uppdrag. Ledamoten känner vid ett tillfälle att han
inte kan stå bakom det beslut som han var med och fattade på ett möte. Därför kontaktar ledamoten ordföranden i efterhand för att deklarera sin ståndpunkt. Ordföranden uppfattar detta
som problematiskt och beskriver hur hon fick förklara för ledamoten att det inte är lämpligt att
lämna avvikande åsikt:
Vi har en ny styrelseledamot som lite så slirar på detta [enigheten] ibland. Som
lämnar avvikande åsikt efter att vi har fattat ett beslut. Han skickade ett mail vid
ett tillfälle och tyckte något annat. Men det har vi fått prata med honom om. För
så kan man ju liksom inte göra. Han har jobbat jättemycket politiskt förut, men
sedan varit borta i kanske 15 år, och nu kommit tillbaka igen. Han har bara varit
i nämnder och förvaltningar. Så han har med sig tänket därifrån. Men vi tror nog
att det ska lösa sig. (Styrelseledamot)
Inte heller förekommer det några förmöten där majoriteten och minoriteten kan formera sin
politik eller koordinera sitt handlande i styrelsen. Även detta anses strida mot styrelseuppdraget
att verka för fler bostäder åt kommunen. Lojaliteten ligger hos bolaget och inte hos partierna.
Ledamöterna är tydliga med att de inte sitter på ett partimandat utan ett bolagsmandat. En
moderat ledamot uttrycker det på följande sätt:
… vi propagerar mycket för det att när man är i de här bolagen är det ju
bolagskepsen som du ska ha på dig i första hand. Du kan ju inte sitta då och
partipolitiskt representera Centern, Moderaterna eller Socialdemokraterna utan
vi ska ju titta på bolaget som helhet ... Det är ju så här tycker jag: när jag sitter i
bolaget då är det bolaget som jag representerar, sen när jag sitter hemma och har
partigruppsmöte då kan jag ju tycka vad som helst om det. Men den åsikten ska
du ju inte ha när du sitter i styrelsen. Då ska du ju titta på bolagets akuta problem,
eller de problem som vi har att relatera till bolaget. Då kan jag ju tycka vad som
helst. Jag kan ju tycka att vi ska bygga höghus på landsbygden till exempel, men
det är inte lönsamt för bolaget... Men vad jag definitivt inte tycker att man ska
göra är att driva partipolitik i kommunala bolagsstyrelser. Det tycker jag inte. För
jag tror inte att någon vinner på det. Jag tror att det blir en handlingsförlamning i
hela bolaget. Man vågar inte fatta beslut helt enkelt. (Styrelseledamot)
En annan ledamot i samma styrelse, men med sin hemvist i Socialdemokraterna, delar denna
uppfattning:
Det är bättre att det är snabba möten och att det fattas snabba beslut. Att bara sitta
och dra på möten … Det är inte socialdemokratiskt eller högerpolitik eller något
sådant som gäller, utan det är ju bolaget. Det måste man tänka på hela tiden, att
det inte ska vara så mycket politik. Utan alla vill ju att bolaget ska gå bra. Jag har
ju väldigt jämn syn med Moderaterna om hur ett företag ska skötas. Ett företag är
för företagets bästa och det är många som inte förstår det. (Styrelseledamot)
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Avståndstagandet från det egna partiet uttrycks också genom att ledamöterna inte förankrar
sina ställningstaganden hos den egna partigruppen före styrelsemötena, något som är vanligt i
nämndsammanhang. Styrelseledamöterna kan informera partiet om vad som händer i bolaget,
men aldrig rätta sina åsikter eller ställningstaganden i styrelsearbetet utifrån vad den lokala partigruppen tycker.
 När ledamöterna deltar i de lokala partiorganisationerna planeringsmöten med övriga förtroendevalda i partiet för att vara med och lägga upp hur partiet ska agera under den kommande
månaden i alla kommunala nämnder och bolagsstyrelser ser de sig snarare som bolagets representanter gentemot partigruppen. Kommunstyrelsens vice ordförande, och tillika gruppledare i
ett av kommunens partier, beskriver bolagspolitikerna som självständiga gentemot partiet och att
deras lojalitet ligger hos bolaget snarare än hos partiet:
Jag upplever att de är väldigt mycket bolagets representant gentemot partiet när
de är hos oss. Så känner jag. Väldigt mycket är det så hos alla våra bolagsfolk …
Det här beror mycket på aktiebolagslagen och hela den biten. Den lagen blir
själva symbolen för det här. De upplever att de ska vara neutrala i sitt arbete, och
det finns ju inte en enda i en nämnd som skulle säga samma sak. Aldrig någonsin.
Så vi i partiet har ett pedagogiskt problem att hantera här. Vi har kommit en bit
på vägen men uppenbarligen inte tillräckligt långt. (Vice ordförande i kommunstyrelsen)
För att summera diskussionen ovan tycks ledamöterna i det kommunala bostadsbolaget grunda
sina ställningstaganden på vad de anser vara bäst för bolaget. Partiets och väljarnas intressen ges
inte samma företräde. Styrelseledamöterna uppfattar att de största skillnaderna mellan nämndsoch styrelseuppdrag är frågan om den politiska förankringen. I styrelser representeras bolaget,
inte partiet.
Kommunikation i beslutsprocessen – ”Det är bättre att inte fatta beslut alls än att
fatta beslut som alla inte är överens om”
 I beskrivningen av skillnaderna mellan politiska organisationer och handlingsorganisationer
tidigare framgick det att organisationens medlemmar i den förstnämnda strävar efter att förstärka
oenighet medan medlemmar i handlingsorganisationer i stället försöker öka enigheten sinsemellan. Frågan är vilket av dessa värden som betonas i styrelsearbetet. Söker styrelsemedlemmarna
manifestera sina olikheter eller sin samhörighet?
 En följd av att ledamöterna upplever som sitt främsta uppdrag att verka för ”bolagets bästa”
och att de politiska hänvisningarna i diskussionerna är obefintliga så är enigheten under mötena
stor. Under det studerade verksamhetsåret förekom det inte en enda fråga där ledamöterna uppvisade olikheter och oenighet. Detta bekräftas i intervjuerna:
Konfrontationerna i vår styrelse har varit noll vill jag påstå. Om du jämför med
att sitta i en nämnd så är det ju en oerhörd skillnad alltså. Jag är ju rätt tydlig
med det också, att jag har påpekat vid flertalet tillfällen att nu sitter vi i en bolagsstyrelse och inte i en nämnd. Den enda stora diskussionen var om vi skulle åka
på en studieresa ... Det är ju ofta lite tandlöst för det är sådant som är färdigt
och klappat och klart. Det är inte mycket att diskutera utan det är bara att köra

226

igenom. Det går ju inte heller att ventilera för många frågor i en så stor grupp
som en styrelse eller nämnd. Utan du måste ju på något sätt ha gjorts förarbeten.
Annars skulle man behöva sitta veckovis och det går ju inte. (Styrelseledamot)
Styrelsekollegan är inne på samma spår när han svarar på frågan om det är bättre att inte fatta
beslut alls än att fatta beslut med oenighet:
Då kan det vara läge att återremittera frågan ja. Men sedan är det ju så att när
beslutet är fattat då måste ju styrelsen gå ut som en enhet men det behöver du ju
inte i en nämnd. Och det är också en sådan skillnad som är väldigt tydlig tycker
jag. Det går inte att i efterhand säga ”nä jag är inte med på det.” Det går inte
att säga. Då har det inte fungerat i styrelsen, men det kan jag göra i nämnden.
(Styrelseledamot)
Även ordföranden instämmer i beskrivningen av enigheten i styrelsen när hon förklarar hur styrelsen agerar om enighet inte kan uppnås:
Ja, de gånger som jag har känt lite så då går man hem och funderar en gång till …
Så kommer man tillbaka nästa gång och resonerar. Hittills har det aldrig strandat.
(Styrelsens ordförande)
Ett annat uttryck för enigheten är förfarandet vid själva beslutssituationerna. Inte under ett enda
av de nio studerade mötena fattades beslut genom votering. En av ledamöterna har suttit på sitt
uppdrag under 20 år och han kan inte minnas att styrelsen någonsin har voterat i en fråga. Ordföranden i betonar också enigheten och kan inte heller minnas att det någonsin har hållits någon
votering i styrelsen under de två mandatperioder som hon har varit ordförande:
När vi väl fattar ett beslut så är ju det utifrån bolagets tänk och bästa. Och jag
har aldrig haft en votering under den tiden som jag har varit här, och jag tror inte
heller att killen som var före mig hade det. Någonsin. Så det här med att vi är S
och M … vi har aldrig haft några olika åsikter kring hur vi ska besluta om saker.
(Styrelsens ordförande)
Själva voteringen hade varit ett utmärkt läge att positionera sig, visa på oenighet i enlighet med
den politiska organisationslogiken och få de egna ställningstagandena förda till protokollet. Inte
minst minoriteten hade kunnat agera på detta sätt för att visa att de inte står bakom majoritetens
politik, men så är alltså inte fallet.
Ett citat från en av styrelsens ledamöter sammanfattar styrelsens arbets- och beslutsprocesser
på ett tydligt sätt, och visar att det är handling, inte konfrontation, som är ledordet för beslutsfattandet i styrelsen:
Det handlar om att få en smidighet. Det är som jag brukar uttrycka det på följande sätt: ”Det är inte vi i styrelsen som är kunderna, utan kunden är någonstans
i slutändan den som ska hyra en bostad av vårt bolag”. Och det är det vi ska se
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till, att vederbörande får så bra produkt till ett så lågt pris som möjlig. Sedan om
det är tandborstar, lägenheter eller vatten som vi håller på med spelar ingen roll,
proceduren är den samma.
Ledamöterna i styrelsen strävar med andra ord efter enighet och samarbete. De använder inte
styrelsemötena som en arena för att markera oenighet eller som en möjlighet att avspegla de olika
politiska uppfattningarna utan för att agera och handla. Enighet är ledordet.
Styrelsens kommunikation till allmänheten – ”Vi ska inte hamna i en valdebatt
i kommunen”
 En viktig komponent i ett representativt demokratiskt system är öppenhet och transparens.
För att väljarna ska kunna utkräva ansvar för den förda politiken måste de ha möjlighet att se
vad deras företrädare gör och hur de resonerar och beslutar. Skillnaden mellan politiska organisationer och handlingsorganisationer är att medlemmarna i de politiska organisationerna inte är
eniga och konsistenta i hur de kommunicerar med omgivningen. Efter besluten finns det oftast
olika bilder av vad det fattade beslutet innebär. Majoriteten är oftast tillfreds medan minoriteten
är kritisk. Riksdagspolitikernas agerande i massmedia efter en omröstning om höstbudgeten
gestaltar detta agerande mycket väl. Politikerna i de olika lägren tar varje möjlighet de kan få
där de kan föra fram sina respektive ståndpunkter och visa hur olika de ser på den budget som
just antagits i plenisalen. I en handlingsorganisation är det däremot vanligare, och viktigare, att
skydda organisationen från omgivningen eftersom öppenhet kan försvåra handling och skada
enigheten hos organisationens medlemmar.
Frågan är då hur styrelsemedlemmarna i det studerade bolaget ställer sig till öppenhet och
transparens, om de försöker kommunicera ut sina olikheter eller om de i stället försöker skydda
bolaget och därmed begränsa informationen om de fattade besluten?
 Som grund för svaret på den frågan kan det konstateras att styrelsen inte har som rutin att på
eget initiativ föra ut besluten till allmänheten. Inte heller händer det att någon av ledamöterna
enskilt går ut och positionerar sig mot fattade beslut. I stället begränsas informationen och
huvudsakligen försöker styrelsen rikta all massmedial kommunikation, eller direkta kontakter
med kommuninvånarna, till tjänstemännen eller till ordföranden.
Under det studerade verksamhetsåret uppstår det många situationer där informationen om
styrelsens agerande och beslut hade kunnat partipolitiseras och användas för att markera olikheter, men i samtliga av dessa situationer väljer styrelsen att antingen gå ut enigt till massmedia
eller att inte gå ut med informationen över huvud taget. I situationer där styrelsen misstänker att
den kommer att få kritik från aktörer i omgivningen, till exempel väljare, massmedia eller hyresgästföreningen så väljer den konsekvent att undanhålla informationen. Detta är helt i enlighet
med den bärande idén att värna ”bolagets bästa”, men i en demokratisk kontext hade det snarare
setts som en möjlighet att manifestera sin politik och påvisa sina ställningstaganden i aktuella
samhällsproblem.
Följande episod från ett av styrelsemötena kan fungera som ett tydligt illustrativt exempel på
viljan att skydda bolaget och hålla borta information från offentligheten. Frågan om att riva en
av bolagets äldre fastigheter har förts upp av vd på styrelsens dagordning. Fastigheten är sliten,
behovet av underhåll är stort och kostnaderna för upprustning och renovering höga. Vd:s tanke
är att riva husen på tomten och därefter föra upp nya hus i stället. Detta ska enligt föredragningen både minska kostnaderna och öka intäkterna. Under föredragningen av ärendet gör vd klart
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för styrelsen att han inte tycker att bolaget ska ha kvar fastigheten. Styrelsen lyssnar på vd och
ledamöterna ger uttryck för att de delar dennes uppfattning. Problemet är bara att fastigheten
är mycket populär till följd av sin karaktär och låga hyra. Om bolaget skulle bygga nya bostäder
skulle hyresnivån öka markant, något som sannolikt skulle ogillas av många hyresgäster och
kommuninvånare i övrigt. Styrelsen oroar sig också för vad lokala medier kommer skriva och
rapportera om de får redan på att fastigheten är under försäljning. Frågan om hur informationen
om ärendet ska hanteras aktualiseras av vd:
Vd: När det gäller den här fastigheten så kan vi få bättre ekonomisk utväxling
på nyproduktion och därför tycker jag att den ska rivas. Den har inget bevarandevärde som vi ser det i alla fall, och då bör vi minimera förvaltningskostnaderna. Det kommer säkert bli en väldigt stor debatt om detta så vi har stort
behov av en kommunikationsplan. Man kan faktiskt ställa sig frågan om detta ska
dokumenteras över huvud taget.
Ledamot 1: Nej, det tycker inte jag.
Vd: Det är trots allt bara våra långsiktiga tankar i nuläget.
Ledamot 1: En annan variant skulle vara att vi går vidare med att plocka bort ett
av husen på fastigheten i ett första läge.
Ordföranden: För att vänja folk vid tanken menar du?
Ledamot 1: Ja, så att vi kommer bort från det här invanda tänkandet. Då kan vi
säga upp kontrakten i det andra huset under tiden vi bygger det första. Det borde
vara lättare att få igenom rent politiskt.
Vd: Det kan vara så, men jag tror inte att detta är en fråga som vi ska väcka. Vi får
aldrig hamna i valdebatten i kommunen.
Ledamot 2: Nä, det får vi inte.
Ordföranden: Vi kan ta bort den här frågan ur materialet och sedan ha med oss
tanken i våra huvuden.
Vd: Detta är en stor fråga och även om det inte är så att jag fegar ur genom att inte
vilja ha frågan före valet så har vi trots allt en ny styrelse på plats om ett år och det
är väl bättre att den nya styrelsen som ska sitta i fyra år får ta den frågan i början av
sin mandatperiod. För annars riskerar vi att väcka en jättedebatt genom att fatta
det här beslutet och så kommer sedan den nya styrelsen och säger att fastigheten
ska vara kvar. Så jag tycker att det är dålig tajming att väcka den här frågan nu,
och då tycker jag precis som ordföranden att vi tar bort frågan ur dokumentationen och har kvar den mellan öronen … En av de positiva aspekterna med att
riva och bygga nytt är att vi får in fler lägenheter för framtiden. Om vi dessutom
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tar på de strikta privata förvaltningsglasögonen och inte tar andra hänsyn så är det
bättre med en nyproduktion eftersom vi i dag har för höga förvaltningskostnader
i fastigheten. Men frågan kommer att bli besvärlig och vi kommer att ha ett stort
behov av en kommunikationsplan. Så jag föreslår att vi inte för materialet till
handlingarna.
Styrelseledamöterna är nöjda med den slutsatsen och enas om att inte fatta beslut eller dokumentera frågan innan valet kommande år är genomfört och en ny styrelse är på plats.
 Exemplet ovan kretsar kring en fråga där styrelsen utan tvekan hade kunnat agera enligt den
politiska organisationslogiken och markerat sina ståndpunkter genom att gå ut i medier och
ställa sig för eller emot en rivning, värna hyresnivåerna eller ta ställning för behovet av nybyggnation. I stället väljer styrelsen att agera i enlighet med logiken som finns i handlingsorganisationer och försöker skydda bolaget från kritik. I valet mellan tystnad och öppenhet faller valet på
det förstnämnda. Tanken att hamna i en kommunal valrörelse skrämmer styrelsen, något som
synes mycket främmande i en demokratisk ordning.
 Agerandet i exemplet är inget undantag utan liknande situationer uppstår vid flera tillfällen
när styrelsen ställs inför valet att antingen kommunicera sina ställningstaganden till allmänheten
eller undanhålla information för att skydda bolaget. Vi ett tillfälle väljer till exempel bolaget att
inte fatta beslut (och därmed undgå att ärendet blir protokollfört) om att ändra reglerna för
tillgodoräknandet av kötid och detsamma vid ytterligare ett tillfälle när det gäller ett omfattande
renoveringsbehov i ett nybyggt bostadsområde.
 Det kan således konstateras att styrelsen inte agerar i enlighet med ett politiskt synsätt när de
ska kommunicera ut de beslut de fattar till allmänheten. I stället är det återhållsamhet med informationen som är grundregeln och inga försök till partipolitisering sker under verksamhetsåret.
Återigen är det enighet för bolagets bästa som är motivet.

Innebär fler och fler bolag att vi får
mindre och mindre demokrati?
Låt oss då återvända till diskussionen i inledningen av det här kapitlet och diskussionen om
hur den lokala demokratin påverkas av den stora förekomsten av kommunala bolag runt om i
Sverige. I styrelserna för dessa bolag sitter politiker tillhörande de partier som finns representerade i respektive kommun. Genom sammanblandningen mellan den offentliga och handlingsorienterade organisationsmodellen skapas det i dessa förtroendeuppdrag motsägelsefulla logiker.
I början av detta kapitel ställdes frågan om denna situation har påverkat styrelseledamöternas
agerande och om de fortfarande agerar i enlighet med den demokratiska styrkedjan och utför
sina uppdrag som politiker, eller om de har anammat handlingslogiken och numera oftare agerar
som styrelseledamöter i privata bolag. Frågan motiveras inte minst eftersom allt mer kommunal
verksamhet numera är förlagd i kommunala bolag, och om det är så att styrelseledamöterna inte
agerar i enlighet med demokratiska ideal, ja då har allt mer verksamhet kommit att falla utanför
allmänhetens påverkan och de kommunala valen.
 Den demokratiska styrkedjan är uppbyggd med några viktiga komponenter. Först uttrycker
väljarna sina åsikter i de kommunala valen, politikerna tillsätts efter antalet röster på partiet och
partierna agerar och beslutar i enlighet med den politik de har kandiderat med i valrörelsen.
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Besluten förs ut till allmänheten som kan granska verksamheten och politikernas arbete genom
öppna processer. Gillar väljarna den förda politiken ger de den sittande majoriteten förnyat förtroende i nästa val. Om väljarna är missnöjda kommer de i stället rösta på ett annat parti. För
att denna styrkedja ska fungera krävs det åtminstone att politikerna (1) förankrar sina åsikter i
väljarnas och partiernas åsiktsbas, (2) representerar dessa åsikter när de sitter på sina mandat och
(3) deklarerar sina åsikter och sina beslut till väljarna. I detta kapitel har vi just studerat dessa
tre komponenter, det vill säga hur politikerna i styrelsen förankrar sina beslut, om de uppvisar
oenighet vid beslutsfattandet samt om de för ut sina beslut och sin politik för att möjliggöra
ansvarsutkrävande.
Vi har kunnat konstatera att politikerna i den studerade styrelsen på samtliga dessa tre punkter
agerar i enlighet med den handlingslogik som finns inom det privata näringslivet. Det viktigaste
är att värna enighet, handling och att skydda bolaget från omgivningen, inte att förankra sina
åsikter i det egna partiet, visa på olikheter eller att kommunicera dessa till allmänheten.
 Av detta följer att så länge som ledamöterna i Sveriges kommunala bolagsstyrelser agerar i
enlighet med handlingsorienterade organisationsideal begränsas det demokratiska inflytandet
i dessa verksamheter. Frågor om hur verksamheten ska bedrivas inom områden för bostäder,
elektricitet, kollektivtrafik, hamnar, flygplatser, näringslivsutveckling och evenemang ligger inte
under folkligt inflytande.
 Detta är en viktig slutsats och en insikt som behöver finnas med i den fortsatta utvecklingen
av den kommunala bolagssektorn. Det behöver finnas en medvetenhet kring det faktum att
när kommunal verksamhet förläggs i bolagsform med motiv som flexibilitet, effektivisering och
tydligare resultatenheter så skapas också motstridiga förutsättningar för dem som ska styra verksamheten och en försvagad demokratisk förankring. Det finns två sidor av utvecklingen.
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2011). Pågående forskning om sociala medier och demokrati.
Ulf Petäjä
Fil dr, lektor i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad. Disputerade 2006 på avhandlingen Varför
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Vinklade budskap

– perspektiv på politisk kommunikation
Politisk kommunikation är ett flerdisciplinärt forskningsfält om
relationer mellan medborgare, politiska företrädare, myndigheter, intresseorganisationer, näringsliv och medier. Frågan är hur
vi påverkas av alla budskap som möter oss dagligen via radio, tv
och dagstidningar. Vad innebär det ökade användandet av Internet och sociala medier? Och vad betyder personliga möten med
arbetskamrater och vänner för hur vi bildar oss en uppfattning
i viktiga samhällsfrågor? I denna antologi Vinklade budskap –
perspektiv på politisk kommunikation medverkar forskare och
lärare vid Högskolan i Halmstad med bidrag om betydande förändringar i medielandskapet, yttrandefrihet och påverkan i såväl
ett nationellt som ett internationellt perspektiv.

FORSKNING I HALMSTAD NR. 23
Högskolan i Halmstad
ISBN: 978-91-87045-23-3 (printed)
ISBN: 978-91-87045-22-6 (pdf)

Halmstad University Press
Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-post: registrator@hh.se
www.hh.se

