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Genmäle
Kristina Widestedts recension av Patrik Lundells doktors-
avhandling Pressen i provinsen. Från medborgerliga
samtal till modern opinionsbildning 1750-1850.
Nordicom-Information 1/2004

En grav missuppfattning?
Min avhandling Pressen i provinsen. Från medbor-
gerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-
1850 (2002) har fått en del uppmärksamhet. Det är
mycket stimulerande. Till de mer oväntade, och del-
vis allt annat än stimulerande, reaktionerna hör
Kristina Widestedts ilskna recension i nummer 1 för
i år av denna tidskrift.

Så här skriver Widestedt (s. 103): ”Som medie-
och journalistikforskare måste jag beklaga den brist
på både kunskap och ödmjukhet som fått Lundell
att kategoriskt avfärda i princip all svensk medie-
forskning som okritisk och traditionell.” Widestedt
hade istället velat se ”en tydlig åtskillnad mellan
journalistikens mytologiska historieskrivning […]
och den medie- och journalistikvetenskapliga ver-
sionen av historien, som har betydligt mer kritiska
utgångspunkter.”

Den litteratur jag förhåller mig till och diskuterar
är den etablerade svenska presshistorien. Av natur-
liga skäl blir detta ”svepande” eftersom det handlar
om en tradition; namn nämns dock i de noter recen-
senten inte tycks ha uppfattat men som mina illa
sedda ”passivformer” faktiskt ackompanjeras av. I
denna tradition urskiljer jag två dominerande berät-
telser: den traditionella respektive den habermas-
influerade (vilka i praktiken ofta flutit samman).
Båda är förvisso ’vetenskapliga’. Att det inte fun-
nits och knappast alltid finns några vattentäta skott
mellan ’journalistikens’ och ’vetenskapens’ berät-
telser är överhuvudtaget en angelägen historiografisk
forskningsuppgift.

Avhandlingen handlar om hur press- och redak-
törsideal förändrades i Sverige under perioden 1750-
1850. Enkelt uttryckt är resultatet att en, vad jag
kallar, medborgerlig tidningslitteratur som existerade
på 1700-talet, i vilken utgivaren såg det som sin
plikt att hålla tidningen öppen för läsarnas bidrag,
gradvis från och med slutet av 1700-talet utträngdes
av en press där redaktören tämligen enväldigt av-
gjorde tidningens innehåll. 1700-talets tidningar var i
princip öppna för alla, men bars i praktiken upp av
en mycket liten och traditionell ståndselit. 1800-ta-
lets press, med början redan före Aftonbladet, till-
hörde på det hela taget en annan elit. Denna press
var dock inte ens i princip öppen för alla. Tvärtom.

Denna tolkning är, hävdar jag här och i avhand-
lingen, väsentligen annorlunda än den i etablerad

svensk presshistoria. För att sålunda ”nyansera
vedertagna sanningar” – en ambition som avsevärt
retat recensenten (s. 103) men som väl all forskning
värd namnet syftar till – tar jag hjälp av en ganska
omfattande litteratur och ett förhållandevis stort
källmaterial.

Jag tvivlar emellertid inte på att det finns forsk-
ning som hade varit till ytterligare hjälp. Det vore
konstigt annars. Härifrån till att tala om okunskap –
eller använda formuleringar som ”trott sig beträda
jungfrulig mark” och ”lyckats med konststycket att
uppfinna hjulet” (s. 104) – är dock steget mycket
stort. Tillvitelserna kunde ha varit meningsfulla om
recensenten angett ett enda exempel på den forsk-
ning som hon menar gör min så okunnig och tämli-
gen onödig. Precision, avseende såväl angiven
forskning som på vilket sätt den motiverar denna
mycket allvarliga kritik, är rimliga krav på en akade-
misk recension.

Skuggan faller heller inte endast över mig; den
forskning som avses är tydligen allmänt ouppmärk-
sammad. I recensionens sista mening – som ganska
markant avviker från tonen i det föregående och som
gör frånvaron av exempel än märkligare – erkänns
ödmjukt att den akademiska omvärldens påstått
bristande kännedom om ”medievetenskapen” främst
beror på medievetenskapen själv. Vilken forskning
som än kan avses, tillhör den ögonskenligen inte den
etablerade svenska presshistorien.

Så till det meningsfullare, sådant som vi borde
diskutera. Jag nöjer mig med de två punkter –
Habermas respektive genusaspekter – där recensen-
ten haft svårast att finna något försonande i mina
slutsatser och utgångspunkter.

Hur Habermas teori om den borgerliga offentlig-
heten ska förstås har genererat en hel forskningsin-
dustri. Detta beror förstås delvis på att Habermas
ställt väsentliga frågor och gett tänkvärda svar. Men
det beror också på att hans teori är synnerligen fler-
skiktad och mångtydig eller, om man så vill, oklar
och motsägelsefull.

Att tyskans ”bürgerlich”, som Habermas använ-
der det, rakt av skulle översättas med ”medborgerlig”
är jag inte lika övertygad om som recensenten. Enligt
Widestedt lider jag därför av ”en grav missuppfatt-
ning” (s. 103). Jag har emellertid i dialog med annan
forskning åtminstone försökt diskutera saken. Dels
kräver föreslagna översättning förstås något slags defi-
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nition av ”medborgerlig” (själv använder jag det i av-
handlingen för att beskriva 1700-talselitens själv-
förståelse). Dels ges ”bürgerlich” hos Habermas olika
syftningar. Dels hävdar han uttryckligen att ”den
egentliga bäraren” av den borgerliga offentligheten till
väsentlig del bestod av ”’kapitalisterna’, köpmännen,
bankirerna, förläggarna och manufakturisterna” (cit. i
avh. s. 52). Så i den meningen tycks det finnas fog för
till exempel Robert Darntons påstående om Haber-
mas ”skuld till en omodern marxistisk socialhistoria”
(cit. i avh. s. 305).

Men istället för att slå varandra i huvudet med
den ”rätta” tolkningen av den impressionistiske och
bitvis dunkle tysken, som dessutom sympatiskt
nog ständigt nyanserat och reviderat sin teori, bör vi
kanske hellre redogöra för hur vi tolkar honom och
sedan pröva om det kan hjälpa oss att förstå histo-
rien.

Min övertygelse är att man bör vara försiktig
med uttalanden om ”offentligheten” som ett enhet-
ligt objekt, isynnerhet när man empiriskt endast
studerat tidningar. Och att rakt av kunna överflytta
Habermas på brittisk och kontinental (och ganska
mager) empiri grundade teori till svenska samtida
förhållanden, är nog att tro för mycket. Men förall-
del: Om min framställning av en i princip för alla
tillgänglig tidningslitteratur uppburen, ja i bokstav-
lig mening framställd av en traditionell och sam-
hällsbevarande ståndselit (med mycket begränsad
koppling till en framstormande och industri-
skapande bourgeoisie) vilken sedan ersattes just av
en borgerlighet som i principiella termer vände sig
mot synen på tidningen som en öppen offentlighet,
stämmer överens med någons läsning av Habermas,
så gärna för mig.

Min poäng i avhandlingen härvidlag var emeller-
tid – och detta är helt centralt men tycks tyvärr inte
ha gått fram – att denna läsning näppeligen är den
som dominerat i etablerad svensk presshistoria. Av-
handlingen har överhuvudtaget vad angår Habermas
framför allt synpunkter på hur han använts i den
etablerade presshistorien. Jag är sannerligen inte
”stödd på Dag Nordmarks Det förenande samtalet”
(s. 103) – jag polemiserar ju mot honom! Nordmark,
som var min fakultetsopponent, verkade inte ha haft
några svårigheter alls att förstå det så.

I en not (avh. s. 345) hävdar jag följande angående
den medborgerliga tidningslitteraturen: ”Kvinnor ur
eliten var långt mindre utestängda än både män och
kvinnor ur lägre sociala skikt.” Utsagan är på intet vis
central i framställningen. Recensenten ägnar dock

denna not upprörd och skoningslös kritik. Det heter
bland annat (s. 103):

Som feministiskt intresserad medieforskare
skulle jag gärna vilja se empiriska belägg för detta
inte okontroversiella påstående om klasskillnadens
självklara dominans över könsskillnaden. Sådana får
jag emellertid söka förgäves i Lundells avhandling,
där endast 43 av personregistrets 522 namn är
kvinnliga, och av dessa endast 6 stycken figurerar
som subjekt i hans berättelse.

Själv kan jag inte se det kontroversiella i att
hävda att prostinnor och biskopinnor var långt min-
dre utestängda från det medborgerliga samtal som
fördes i tidningarna än både pigor och drängar. Jag
utgår då bland annat – istället för från person-
registret – från de ganska omfattande undersök-
ningar av prenumerationsförteckningar som företa-
gits dels av andra forskare, dels av mig själv i av-
handlingen (s. 42ff). Den ende bonden jag lyckades
identifiera var den välbärgade Magnus Forssbeck,
också kallad ”kungen i Tannefors”. Socialt sett lägre
placerade – det vill säga en bra bit över 90 procent
av befolkningen – lyser helt med sin frånvaro. 5 pro-
cent av de prenumeranter jag undersökt var kvinnor,
hälften tillhörde adliga skikt, de flesta övriga präs-
terliga och endast ett fåtal borgerliga. Det finns
också goda skäl att tro att hustrun och döttrarna till
en prenumererande generalmajor eller biskop hade
bättre tillgång till tidningen än en genomsnittlig dags-
verkskarl. Detta utesluter förstås inte – vilket min
not endast ville nyansera – att djupt rotade före-
ställningar om olikheter mellan könen var konsti-
tutiva för hela föreställningen om en rationell of-
fentlighet. Verkligheten har ju oftast mer än en di-
mension.

Kristina Widestedts ilska förefaller mig vara både
felplacerad och kontraproduktiv. Om ”medieveta-
rna” känner sig osedda, finns det nog bättre sätt att
synas på. Vetenskap utvecklas i dialog. Hur vi ska
förstå och använda Habermas bör vi diskutera, för
att komma vidare. Hur klass- och könsskillnader
spelat roll likaså. Men låt oss göra det utifrån en
vilja att förstå dem vi samtalar med. En smula kom-
munikativ rationalitet inställd på konsensus, för att
undvika grava missförstånd och komma tillrätta med
dogmatism och okunnighet, kanske?
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