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Det finns bland journalister en grundläggande
självuppfattning att man är allmänhetens företrä-
dare. Det är i allmänhetens tjänst som man gran-
skar makthavare och sprider information. Det är på
medborgarnas uppdrag man rapporterar om EU-
toppmöten eller gräver i offentliga arkiv efter miss-
bruk av offentliga medel. Även om journalisterna
själva är fullt medvetna om att idealen att granska
och informera inte alltid går att uppfylla finns en
grundmurad uppfattning att allmänhetens intressen
är grunden för det journalistiska uppdraget.

Men vad menar egentligen journalister med all-
mänheten? Vem ser de framför sig när de pratar om
mediernas publik? Journalisters syn på publiken re-
ser inte bara frågor kring det journalistiska uppdra-
get. Det säger också något om journalisters själv-
bild. Ser sig journalisterna själva som en del av den
allmänhet de säger sig företräda eller uppfattar
journalister sig själva som något annat? I för-
längningen aktualiserar det också frågor om nyhets-
värdering och nyhetsurval. Vem man ser som sin
publik kommer rimligtvis i slutändan ha konse-
kvenser, inte bara för hur man bearbetar och pre-
senterar utan även för de urval av händelser som
görs. Om journalister ska vara allmänhetens röst är
det med andra ord inte ointressant att veta vad jour-
nalister menar när de säger allmänheten och vilka
åsikter man tror att denna allmänhet har.

Journalistikforskningen visar att journalisters
publikbilder är relativt diffusa. Journalister tende-
rar att jämställa den allmänna opinionen med per-
soner de mer eller mindre tillfälligt stöter på i sin
vardag. Misstron mot att gå mer vetenskapligt till-
väga för att få kunskap om vad allmänheten är in-
tresserad av och vilka åsikter publiken har verkar
vara relativt spridd (Herbst 1998, Djerf-Pierre
2001).

Vilka föreställningar om allmänheten finns då
bland svenska journalister? I denna artikel jäm-
ställs den frågan med vilka åsikter journalister tror
att allmänheten har om samhällsfrågor och sam-
hällsjournalistik. Analysen bygger på material från
enkätundersökningen Journalist 2000 och SOM
1999.1  I huvudsak görs jämförelser mellan vad
journalister tror att allmänheten har för åsikter och
journalisternas uppfattningar i samma frågor. Den
första frågan är vilka åsikter journalister tror att
allmänheten har i frågor som rör medier och politik
jämfört med vilka uppfattningar allmänheten fak-
tiskt har. Den andra frågan är om journalisterna
tror att de har samma åsikter i dessa frågor som all-
mänheten. Med andra ord – vilken föreställning om
allmänheten har journalister och tror de att de
själva är en del av denna allmänhet?

Journalisten som elit och expert
Finns det då något skäl att anta att journalister har
en publikbild och självbild som skiljer sig åt? Sva-
ret på den frågan är inte självklar. Man kan tänka
sig ett antal faktorer som antingen kan verka dis-
tanserande, i betydelsen att journalister uppfattar
sig som annorlunda än allmänheten. Men man kan
också tänka sig att det finns identifierande faktorer
som gör att journalister tror att de är som folk är
mest.

Av tidigare forskning vet vi att grupper som ser
sig själva som en elit tenderar att vilja distansera
sig från allmänheten (Johansson 2000). Medie-
forskning om föreställningar kring medieeffekter
visar tydligt att personer som anser sig vara en kun-
skapsmässig eller social elit tillskriver människor i
allmänhet andra egenskaper än sig själva. Hög-
utbildade och personer som ser sig som experter
inom ett område tror exempelvis oftare att andra
människor påverkas mer av reklam, medievåld och
andra former av medieinnehåll (Johansson 2000).
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Journalistkollektivet kan på goda grunder antas
se sig själva som en expertgrupp och borde distan-
sera sig något från vanliga människor vad gäller sy-
nen på medier och politik. Att vara journalist inne-
bär rimligen att man anser sig vara en expert på hur
medier fungerar och därmed kan man anta att jour-
nalister tillskriver sig själva mer genomreflekte-
rade och initierade kunskaper om medier än all-
mänheten. Man kan också anta att dessa åsikter är
starkast bland dem som särskilt sysslar med sam-
hällsjournalistik. Ledarskribenter och politiska
journalister borde till exempel vara mer benägna
att se sig själva som experter på medier och politik
än reportrar som i huvudsak sysslar med sport-
bevakning eller nöjesjournalistik.

Men vi borde också kunna finna skillnader inom
journalistkollektivet beroende på vilken utbild-
ningsnivå man har. Ett antagande är att journalister
med högre utbildning i mindre utsträckning ser sig
som en del av allmänheten än journalister med
lägre utbildning. En hypotes är därför att journalis-
ter inte ser sig själva som en del av allmänheten
och att detta är tydligast bland journalister med hög
utbildning.

Men det är också rimligt att anta att det finns
motverkande krafter till dessa distanserande ten-
denser. Inom journalistkollektivet finns starka ideal
om att vara den lilla människans röst. Dessa nor-
mer skulle kunna mildra journalisternas distanse-
ring från publiken. Det är också troligt att dessa
ideal är mer uttalade inom vissa medier. Alltsedan
Expressens start på 1940-talet har man inom
kvällspressen odlat ideal om att vara den lilla män-
niskans röst. Man skulle därmed kunna anta att
journalister inom denna medietyp identifierar sig
mer åsiktsmässigt med sin publik än andra journa-
lister. Men journalister på landsortstidningar kan-
ske också i stor utsträckning identifierar sig med
sin publik. Här skulle det då snarast vara ett ut-
tryck för att tidningen är lokalsamhällets språkrör,
som gör att reportern kanske identifierar sig med
sin publik.

Medier och politik i fokus
Tre frågor som handlar om medier och politik an-
vänds för att analysera journalisternas publikbilder.
Den första är om medierna ger en rättvisande bild
av politik och handlar därmed om mediernas ny-
hetsurval eller om man så vill, mediernas urvals-
och redigeringsmakt. Får man i massmedierna en
riktig bild av vad som sker i politiken eller upple-
ver man att mediebilden på olika sätt kanske
förvränger eller inte fångar in de viktigaste aspek-

terna av vad som sker inom den politiska världen.
Antingen genom de urval av händelser som görs el-
ler genom redaktionella bearbetningar av dessa
nyhetshändelser.

Den andra frågan handlar om mediernas påver-
kansmakt. I frågan ombads man ta ställning till på-
ståendet om ”de stora mediernas påverkan på poli-
tiska beslut”, vilket indikerar att politiker och an-
dra elitaktörer påverkas av mediebilden och tar be-
slut därefter. Visserligen kanske beroende på att
den allmänna opinionen först påverkats, men inte
nödvändigtvis eftersom det finns flera exempel på
hur politiker agerat efter hur de tror att opinionen
förändrats efter medieavslöjanden – trots att det
inte alltid finns något som talar för att opinionen
faktiskt påverkats av mediebilden (Linsky 1986,
Eide och Hernes 1987, Johansson 2000).

I Journalist 2000 ställdes dessa frågor på två
sätt. Först fick de svarande uppge vilken åsikt de
själva hade. I nästföljande frågebatteri fick journa-
listerna uppge vad de trodde att svenskar i allmän-
het skulle svara på samma frågor. Eftersom frå-
gorna även ställdes i SOM-undersökningen 1999
går det att i analysen jämföra vilka åsikter journa-
lister tror att allmänheten har med vilka åsikter all-
mänheten faktiskt har. Dessutom kan journalisters
och allmänhetens åsikter jämföras.

I den tredje frågan som analyseras fick journa-
lister svara på i vilken utsträckning de trodde att
journalister och allmänhet har en likartad syn på
vad som är viktiga samhällsfrågor. Här bad man ut-
talat den tillfrågade att göra bedömningen om jour-
nalister som kollektiv och allmänheten skiljer sig
åt.

Beskrivs politik på ett rättvist sätt
i medierna?
Journalister har en ganska god uppfattning om
människors syn på nyhetsjournalistik, åtminstone
när det gäller synen på hur politik bevakas. Resul-
taten i figur 1 visar att journalisters antagande om
hur allmänheten ser på det sätt mediernas beskriver
verkligheten är densamma som publikens verkliga
uppfattning. Av journalisterna är det 42 procent
som antar att publiken tilltror mediernas sätt att
bevaka politik, vilket är samma andel som resulta-
ten från SOM-undersökningen visar. Journalisterna
är däremot mer benägna att tilltro det sätt på vilket
politik bevakas av medierna. Nästan hälften av de
tillfrågade journalisterna anser att medierna ger en
rättvisande bild av politik.

Journalisterna antar att människor i allmänhet
misstror nyhetsjournalistik mer än de själva och re-
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sultaten visar att journalisterna har rätt i det anta-
gandet. Människor i allmänhet har inte samma syn
som journalister om hur nyhetsjournalistik fung-
erar. Journalisternas uppfattning om att den egna
kåren och vanligt folk inte har samma åsikter är
därmed inte tagna ur luften.

Men träffar alla journalister rätt i sina antagan-
den om publikens uppfattningar? Om man ser till
hur olika delar av journalistkollektivet projicerar
publikuppfattningar finns det skillnader mellan
olika mediegrupper. Medarbetare på storstads-
morgontidningar är mer övertygade än andra jour-
nalister om att människor misstror det sätt på vilket
politik speglas i medierna. Journalister inom kom-
mersiella etermedier, kvällspress och landsorts-
press har i detta avseende något riktigare uppfatt-
ningar om sin publiks faktiska åsikter.

Analyseras resultaten utifrån vilka områden
journalister bevakar är det ingen större skillnad
mellan samhällsjournalister och andra journalister.
Bryter man ner på undergrupper visar sig dock
några intressanta skillnader. Ledarskribenter är ex-
empelvis den grupp som i störst utsträckning antar
att mediepubliken misstror mediebilden. Omvänt
är det med dem som skriver om familjenyheter. Av
de sistnämnda är nästan två tredjedelar övertygade
om att mediepubliken tror att politik speglas på ett
rättvist sätt i medierna.

Med andra ord antar journalisterna att medier-
nas publik inte har samma tilltro som de själva om
hur medierna bevakar politik, vilket är ett riktigt
antagande. Men resultaten visar också att publik-
bilderna skiftar en del beroende på vilket medium
man arbetar på och inte minst vad man arbetar
med. Storstadsmorgonpressens ledarskribenter an-
tar i störst utsträckning att publiken misstror medi-

ernas nyhetsbevakning medan journalister som ar-
betar med ”lättare” material på kvällspress, kom-
mersiella etermedier och landsortspress istället tror
att publiken har en relativt positiv syn på nyhets-
bevakningen.

Påverkar medierna politiska beslut?
När det gäller vilken påverkan medier har på poli-
tiska beslut misstar sig dock journalisterna om all-
mänheten åsikter. Figur 2 visar att journalister
överskattar människors uppfattningar om medier-
nas makt. Även om en majoritet av allmänheten
tycker att medierna påverkar politiken, är den inte
alls så stor som journalister tror. Det intressanta är
att journalisterna inte bara överdriver sin publiks
föreställningar, utan också saknar insikt om att
journalister som kollektiv faktiskt har en större tro
på mediernas makt än mediernas publik. Bland
journalisterna anser 76 procent att medierna har
stor påverkan på politik, medan 64 procent av all-
mänheten delar samma åsikt.

Det finns dock skillnader inom journalistkåren.
Högutbildade journalister är mer övertygade om
mediernas inflytande än journalister utan högskole-
utbildning. Men det är ändå så att journalister som
bara har obligatorisk skola eller gymnasieskola tror
att medierna har större makt än vad motsvarande
grupper bland allmänheten gör. Journalistrollen
som sådan verkar med andra ord påverka synen på
mediemakt.

Jämförs olika journalistgrupper visar resultaten
inte samma tendenser som i synen på mediernas
nyhetsbevakning. Istället är det morgonpress-
journalister och då särskilt de på storstadstid-
ningarnas redaktioner som kommer närmast publi-

Figur 1. Medierna ger en rättvisande bild av politik (procent)
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Kommentar: I frågan ombeds man instämma eller ta avstånd från påståendet om mediernas sätt att bevaka politik. Skalan går från 0
(Helt felaktigt påstående) till 10 (Helt riktigt påstående). Skalan har delats i två delar där uppfattningar från värde 6 till 10 bedömts
som att man instämmer.
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kens faktiska uppfattningar. Kvällspressjourna-
lister och etermedieanställda överskattar allra mest
publikens uppfattningar om mediernas makt.

Intressant är att kvällspressjournalisternas syn
på allmänhetens åsikter inte kommer i närheten av
de åsikter som stora delar av kvällspressens publik
faktiskt har. Yngre och lågutbildade, som oftare lä-
ser kvällspress tror jämfört med andra grupper
mindre på mediernas påverkansmakt. Kvällspress-
journalisterna är i detta avseende sämst på att
pricka in vad stora delar av egna publiken faktiskt
har för åsikter.

I figur 3 presenteras en sammanfattande bild av
journalisternas publikuppfattning som innefattar
både dimensionen mediernas urvals- /redigerings-
makt och påverkansmakt. Figuren är indelad i fyra
”publikbilder”. Överst till vänster finns en publik-
bild som kan karakteriseras som Mediemargina-
lisering. Publiken antas ha föreställningar om att
medierna i stort sett ger en riktig beskrivning av
politik, men att denna mediebild ändå har en gan-
ska begränsad påverkan. Publiken antas med andra
ord ha ett milt överseende, eller kanske ointresse
för mediernas roll i den politiska processen.

Den Mediemisstroende publiken står för att pu-
bliken i likhet med synsättet i den första rutan inte
antas tro på stort medieinflytande. Men däremot
antas publiken vara mer tveksam till nyhetsmedier-
nas sätt att beskriva den politiska världen. Medie-
misstro innebär att man tror att medierna varken
lyckas beskriva politik på ett riktigt sätt eller att
den bild som kommer fram i nyheterna har någon
påverkan.

Den tredje publikbilden har fått namnet Medie-
makt. Publiken antas tro att medierna beskriver po-

litik och samhälle korrekt och denna bild påverkar
både hur politiken utformas och kanske också hur
medborgarna skaffar sig sina politiska uppfattning-
ar.

Mediemanipulation är den fjärde och sista pub-
likbilden. Här antar man att publiken misstror
mediernas förmåga att på ett riktigt sätt beskriva
politik och denna falska verklighetsbeskrivning har
stort inflytande.

De journalistgrupper som särskiljs är för det
första anställda på olika medietyper (storstads-
morgonpress, landsortspress m m), olika utbild-
ningsnivåer samt om ens huvudsakliga sysselsätt-
ning är samhällsjournalistik eller inte. Till sam-
hällsjournalistik har räknats ledarskribenter, poli-
tiska journalister, ekonomi/arbetsmarknadsjourna-
lister, samt kriminalreportrar och de som i huvud-
sak arbetar med utrikesmaterial.

Journalister på storstadsmorgonpress har en
publikbild som mest liknar det som kan kallas en
mediemisstroende publik. Man är mer benägen att
tillskriva allmänheten en uppfattning där medierna
ger en skev bild av politik, men att denna bild trots
allt inte har så stor betydelse. Journalister på andra
medier tenderar istället att ha en publikbild som
kan karakteriseras som mediemakt, dvs. att publi-
ken tror att mediebilden är sann och har stor påver-
kan. De grupper som i störst utsträckning antar det
är journalister inom etermedier och kvällspress.
Landsortspressjournalisterna ligger mittemellan
dessa ytterligheter på gränsen mellan publikbilden
Mediemarginalisering och Mediemakt. Men skill-
naderna mellan högutbildade och lågutbildade
journalister på landsortstidningar är ganska stor.
De lågutbildade drar mot en syn på publiken som

Figur 2. Medierna har stort inflytande över politiska beslut (procent)
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Kommentar: I frågan ombeds man instämma eller ta avstånd från påståenden om medierna påverkar politiska beslut. Skalan går
från 0 (Helt felaktigt påstående) till 10 (Helt riktigt påstående). Skalan har delats i två delar där uppfattningar från värde 6 till 10
bedömts som att man instämmer.

84

76

64



35

mediemarginaliserad och de högutbildade odlar en
publikbild som mer liknar etermediernas – man an-
tar att publiken tror på mediernas makt.

Vad gäller utbildningsnivån tenderar lågutbil-
dade att anse att publiken varken tillskriver medi-
erna särskilt stor makt att förvränga verkligheten
eller att påverka den. Men med ökad utbildnings-
nivå blir det vanligare att man antar att publiken
tror på mediernas makt över det politiska skeendet.

Ser man sedan till om samhällsjournalistrollen
präglar publikbilden är det ganska tydligt att så är
fallet. Journalister som har olika former av sam-
hällsjournalistik som sin huvudsakliga sysselsätt-
ning tenderar att tro att publiken ser medierna som
manipulativa. Mediepubliken antas misstro den po-
litiska journalistiken och att denna mediebild också
har stor effekt. Just samhällsjournalisternas syn på
publiken kan ganska väl kopplas till ett fält inom
som kallas tredjepersonseffekter. Tredjepersons-
effekter handlar om att människor tenderar att tro
att medier påverkar andra mer än sig själva. Om
”de andra” dessutom ses som en odefinierad massa
är det vanligt att de tillskrivs egenskaper och åsik-
ter man inte omfattar själv, särskilt om dessa är av

negativt slag. Forskningen har också visat att fakto-
rer såsom  personligt engagemang i en fråga eller
expertkunskaper (eller snarare upplevd expertk-
unskap) är viktiga förklaringsfaktorer till varför
man gör denna åtskillnad mellan sig själv och an-
dra. Att man antar större effekter ju mer engagerad
man är stämmer med resultaten. Men även före-
ställningen att människor misstror nyhetsförmed-
ling kan knytas till samma teoribildning. Det visar
sig nämligen att personer med särskilt stort engage-
mang tenderar att svartmåla och överdriva medier-
nas effekter. Om man själv arbetar med samhälls-
journalistik är det med andra ord inte orimligt att
man tror att ”den odefinierade massan” inte har
tilltro till det man håller på med eftersom man före-
ställer sig att de påverkas av olika former av dålig
journalistik. Att dessa journalister också oftare
överskattar mediernas påverkansmakt stämmer väl
enligt dessa teorier. Nyheterna är den vardag man
som journalist ständigt omges och bekräftas av –
nyheterna är verkligheten. Att man då tillskriver
mediernas publik uppfattningar som de kanske inte
har och kanske också överskattar mediernas bety-
delse blir med detta synsätt ganska rimligt.
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Journalisterna och allmänheten – lika
som bär?

Journalisterna har alltså en relativt god uppfattning
om människors misstro mot nyhetsrapporteringen,
men misstar sig om deras syn på mediernas effekter
på politiska beslut. Och journalister gör också en
åtskillnad mellan sig själva och mediepubliken,
vilket är riktigt eftersom allmänheten och journa-
lister åsiktsmässigt skiljer sig åt. Men journalis-
terna misstar sig i vissa avseenden om vad publi-
ken faktiskt tycker. De har rätt i att allmänheten är
mer misstrogen mot mediernas sätt att beskriva
verkligheten än de själva, men de misstar sig om
allmänhetens syn på mediepåverkan. I verkligheten
är det journalisterna som tror allra mest på medie-
effekter – inte allmänheten. Journalisters syn på sig
själva och allmänheten är inte helt konsistent och
det finns därför all anledning att fördjupa analysen
av journalisternas syn på allmänheten och i vilken
utsträckning man ser sig själva som en del av denna
allmänhet.

En fråga som ställs i Journalist 2000 är om man
tror att journalister och allmänheten har samma syn
på vad som är viktiga samhällsfrågor. Resultaten i
figur 4 visar att journalister i relativt stor utsträck-
ning anser att journalister och allmänhet skiljer sig
åt om vilka samhällsfrågor som är viktiga. Hypote-
sen att journalistrollen som sådan är en distanse-
rande faktor får därmed tydligt stöd i resultaten ef-
tersom endast en tredjedel av alla journalister an-
ser att journalister och allmänhet har samma

prioriteringar vad gäller samhällsfrågors relevans.
Ser man till olika mediegrupper visar resultaten
också att kvällspressjournalister och skribenter på
storstadsmorgontidningarna i högre grad än eter-
mediejournalister och landsortspressmedarbetare
likställer journalister och allmänhet.

Man kunde i enlighet med det resonemang som
fördes i kapitlets inledning förväntat sig att
landsortspressjournalister i högre grad än andra ser
sig själva som en del av allmänheten. Dels bero-
ende på att man befinner sig relativt nära sin pu-
blik och dels beroende på att det finns en stor andel
landsortspressjournalister med relativt låg utbild-
ning. Detaljanalyseras resultaten visar sig dock
stora skillnader inom landsortspressen. En majori-
tet av landsortspressjournalisterna med lägre ut-
bildning anser att journalister och allmänhet gör en
likartad bedömning av samhällsfrågor medan
landsortspressjournalister med högre utbildning
gör en större åtskillnad mellan journalisterna och
publiken. Det skulle kunna förklaras med att hög-
utbildade journalister på landsortstidningar upple-
ver sig som mer annorlunda än sin publik än jour-
nalister med motsvarande utbildningsnivå i
storstadsmedier. Som högutbildad journalist på en
landsortstidning blir det kanske tydligare att man
skiljer sig från den allmänhet man möter i varda-
gen. Storstadsjournalister kanske i mindre utsträck-
ning konfronteras med andra sociala grupper i både
arbete och privatliv och upplever därför inte skill-
naden så stor mellan sig själv och den föreställda
publiken.

Figur 4. Andelen journalister som anger att journalister och allmänhet gör samma bedömning av
vad som är viktiga samhällsfrågor, fördelat på olika mediegrupper (procent)
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Men journalisters syn på nyhetsrapportering och
vilken syn man tillskriver allmänheten kan analy-
seras på mer ingående sätt. I följande avsnitt kom-
mer fokus att ligga på i vilken utsträckning journa-
lister anser att de själva har samma åsikter som all-
mänheten och om detta skiljer sig åt mellan olika
grupper av journalister. Här ska vi också mer syste-
matiskt se om hypoteserna om distanserande och
identifierande faktorer kan få stöd av resultaten.

I princip finns det tre möjliga relationer hur
man ser på sig själv och andra när det gäller be-
dömningar av medierna och mediernas makt. Den
första är att anta  att allmänheten skulle göra
samma bedömning på frågan som man själv gör.
Den andra är att  allmänheten har mindre tilltro el-
ler anser att medierna har mindre makt än vad man
själv tror. Den tredje och sista är att man anser att
allmänheten har större tilltro och tro på mediemakt
än vad man själv har. I tabell 1 och de följande sär-
redovisas dock inte de två sistnämnda utan endast
det genomsnittliga åsiktsavståndet mellan journa-
listernas åsikter och vad de tror att publiken har för
åsikt i samma fråga. Ju närmre siffrorna i tabel-
lerna är 0 desto mer lika anser journalisterna att
deras egna och allmänhetens åsikter är.

Hypotesen om att yrkesideal som odlas inom
vissa medier bidrar till ökad identifikation med
publiken får ett tydligt stöd i tabell 1. Journalister
på medier som har starka ideal om att identifiera
sig med vanliga människor (landsortspress 0,19
och kvällspress 0,22) tenderar att tro att de själva
har ungefär samma åsikter som allmänheten. I me-
dier där denna föreställning kanske inte har samma

självklara position tenderar man också att distan-
sera sig från vad man tror är vanliga människors
åsikter. Tydligast är detta bland storstadsmorgon-
pressens journalister, som har de klart högsta upp-
levda åsiktsavståndet till allmänheten på 1,06.

Men även antaganden om att engagemang ska-
par distans visar sig hålla. Journalister som inte
sysslar med samhällsjournalistik likställer sig mer
med publiken. Ledarskribenter, ekonomijourna-
lister och politiska journalister anser däremot of-
tare att deras egna åsikter skiljer sig från publi-
kens.

Tittar man sedan på utbildningsnivå visar det
sig att journalister med lägre utbildning tror att de-
ras egna åsikter mer liknar allmänhetens än vad
högutbildade journalister gör. Även hypotesen att
utbildningsnivå verkar distanserande stämmer med
andra ord när det rör frågan om mediernas verklig-
hetsbild.

Går vi sedan vidare till synen på mediernas på-
verkan på politik blir dock bilden inte lika tydlig. I
tabell 2 redovisas det upplevda åsiktsavståndet
mellan journalister och allmänhet för mediernas
makt och resultaten är närmast en spegelbild av
den förra. Journalister på storstadsmorgonpress
(0,68) antar exempelvis i högre grad att de har
samma åsikter som sin publik än landsortspress-
journalister (0,94) och de på kvällspress (1,05).
Samhällsjournalister tror mer än andra att deras
åsikter liknar allmänhetens och även högutbildade
antar att deras åsikter mer liknar allmänhetens än
vad lågutbildade journalister gör. Däremot är eter-
mediejournalister inom public service-sektorn mer

Tabell 1. Avståndet mellan journalisters egna och de åsikter de tror allmänheten har om mediernas
sätt att beskriva politik, fördelat på olika journalistgrupper (medelvärdesavstånd)

Landsortspress 0,19

Kvällspress 0,22

Ej samhällsjournalistik 0,30

Låg utbildning 0,37

Andra etermedier 0,40

Hög utbildning 0,50

Etermedier (SR/SVT) 0,51

Samhällsjournalistik 0,56

Storstadsmorgonpress 1,06

Kommentar: I tabellen redovisas avståndet mellan de olika gruppernas medelvärden på de båda frågorna. Avståndet kan som minst
vara 0, vilket skulle indikera att man tror att man har samma åsikt som allmänheten. Som högst kan åsiktsavståndet vara 10, vilket
skulle innebära att man tror att man har helt skilda åsikter jämfört med allmänheten. Till låg utbildning räknas journalister utan
högskoleutbildning.
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benägna än andra journalister att föreställa sig att
de har ett annat synsätt på mediernas påverkan än
allmänheten.

Vad kan då detta bero på? Betyder detta att an-
taganden om distanserande och identifierande fak-
torer är felaktig? Troligen inte. Förklaringen till de
något svårtolkade resultaten när det gäller synen på
mediemakt är inte alldeles enkel, men har troligen
att göra med de teorier om föreställningar om
mediemakt som diskuterades tidigare. Journalist-
rollen som sådan innebär en stark tro på mediernas
påverkan. Detta är en uppfattning som är spridd
inom hela journalistkollektivet.

Men högutbildade journalister och samhälls-
journalister har både en större tendens att tillskriva
allmänheten åsikter om att medierna har stor på-
verkan och själva tro mer på mediemakt än andra
journalister.

För de olika journalistgrupperna får detta dock
lite olika konsekvenser. Journalister som arbetar
med olika former av samhällsjournalistik och hög-
utbildade journalister tror både själva att medierna
har stor makt och att publiken har samma synsätt,
vilket leder till ett litet åsiktsavstånd. Lågutbildade
journalister och journalister som sysslar med andra
typer av journalistik tror inte själva alls i samma
utsträckning på mediernas möjlighet att påverka
politik, men de är ändå övertygade om att allmän-
heten har denna åsikt, därmed blir också åsiktsav-
ståndet större. Skälet till att kvällspressjourna-
listerna också sticker ut beror på att de själva inte
är lika övertygade om mediernas förmåga att på-

verka, men i gengäld är starkt övertygade om att
vanliga människor har denna åsikt.

Eftersom journalistrollen som sådan verkar vara
kopplad till en relativt stark övertygelse om att me-
dierna har stora effekter kommer inte distanserande
och identifierande faktorer att bli lika tydliga här.
Det innebär också att man måste villkora för hur
dessa faktorer fungerar. Distansering och identifie-
ring är kanske en riktig grundtanke, men de gäller
bara under vissa betingelser.

Jämförelser mellan journalisternas egna åsikter
och deras publikbilder i synen på mediemakt får
därmed en del märkliga konsekvenser. En sådan är
att journalister med en stark tro på mediernas för-
måga att påverka, och som antar att publiken tror
på medieeffekter felaktigt föreställer sig att de har
samma åsikter som sin publik. Men publiken är
långt ifrån lika övertygad om mediernas makt som
journalisterna själva.

Men den egentliga frågan i sammanhanget är
hur yrkesideal och utbildning som två motverkande
faktorer är relaterade till varann. I tabell 3 har där-
för dessa två faktorer kopplats samman. Antalet
personer i varje grupp blir då visserligen ganska li-
tet, vilket innebär att slutsatserna bör dras med
största försiktighet.

Men man kan ändå se av resultaten att distanse-
rande faktorer såsom hög utbildning dämpas av
yrkesideal inom olika medietyper, åtminstone när
det gäller mediernas sätt att beskriva den politiska
verkligheten. De som allra mest identifierar sig
med sin publik är landsortspressjournalister utan

Tabell 2. Avståndet mellan journalisters egna och de åsikter de tror allmänheten har om mediernas
påverkan på politiska beslut, fördelat på olika journalistgrupper (medelvärdesavstånd)

Andra etermedier 0,65

Storstadsmorgonpress 0,68

Hög utbildning 0,74

Samhällsjournalistik 0,86

Ej samhällsjournalistik 0,88

Landsortspress 0,94

Etermedier (SR/SVT) 1,01

Kvällspress 1,05

Låg utbildning 1,15

Kommentar: I tabellen redovisas avståndet mellan de olika gruppernas medelvärden på de båda frågorna. Avståndet kan som minst
vara 0, vilket skulle indikera att man tror att man har samma åsikt som allmänheten. Som högst kan åsiktsavståndet vara 10, vilket
skulle innebära att man tror att man har helt skilda åsikter jämfört med allmänheten. Till låg utbildning räknas journalister utan
högskoleutbildning.
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högskoleutbildning. Men det intressanta är att både
kvällspressjournalister (0,18) och landsortspress-
journalister (0,26) med hög utbildning identifierar
sig i högre grad med sin publik än högutbildade
journalister på andra medier. Dessa journalister an-
ser sig även vara närmare sin publik åsiktsmässigt
än journalister med låg utbildning inom public ser-
vice-medier.

När det gäller mediernas påverkan på politik vi-
sar resultaten detsamma som i tabell 2. Om frågan
gäller mediepåverkan aktiveras andra föreställ-
ningar som har att göra med hur man ser på medie-
effekter. Och eftersom dessa är mer accentuerade
inom vissa journalistgrupper kommer åsiktsavstån-
det i sådana fall vara mindre bland högutbildade
och personer som arbetar med samhällsjournalistik,
eftersom man är mer övertygad om mediernas möj-
lighet att påverka inom dessa grupper.

Den föreställda publiken
Denna artikel har besvarat ett antal frågor om jour-
nalisternas publikbilder. Resultaten visar att även
om det finns skillnader mellan olika typer av jour-
nalister är det ändå så att journalister som kollektiv
gör en åtskillnad mellan sig själva och publiken.
Man tror inte att man har samma värdering av vilka
frågor som är viktiga samhällsfrågor, man anser
(helt riktigt) att publiken i större utsträckning

misstror mediernas förmåga att beskriva politik och
man antar (felaktigt) att publiken tror mer på att
medierna har makt att påverka politik än journalis-
terna själva.

I inledningen framfördes ett antal hypoteser om
vilken syn på publiken som journalister kan antas
ha och om journalisterna ser sig själva som en del
av allmänheten. Resultaten visar att dessa hypote-
ser får stöd av resultaten, om än inte utan förbe-
håll. Det finns distanserande tendenser som inne-
bär att journalister som bevakar samhällsfrågor
samt de med högre utbildning distanserar sig från
allmänheten. Men resultaten tyder också på att
yrkesideal kan mildra dessa tendenser. Tydligast är
detta inom kvällspressen och landsortspressen.

Vad betyder då dessa resultat för journalistiken
i vidare mening? Spelar det någon roll om journa-
listerna vet vad publiken har för åsikter om sam-
hällsjournalistik? Är det ens önskvärt att journalis-
ter identifierar sig med allmänheten? Kan inte jour-
nalister sköta sitt uppdrag för medborgarnas räk-
ning även om man gör en åtskillnad mellan sig
själv och de vars uppdrag man har?

Det är givetvis inget självändamål att journalis-
ter ska identifiera sig med sin publik. Men det fak-
tum att journalister så tydligt gör en åtskillnad mel-
lan sig själva och den allmänhet man anser sig fö-
reträda reser ändå ett antal frågor. Finns det inte en
risk att man som journalist lätt intar ett ”vi- och

Tabell 3. Avståndet mellan journalisters egna och de åsikter de tror allmänheten har om mediernas
påverkan på politiska beslut, fördelat på olika journalistgrupper och utbildningsnivå
(medelvärdesavstånd)

Mediernas verklighetsbeskrivning Mediernas påverkansmakt

Landsortspress (lågutbildad) 0,09 Andra etermedier (högutbildad) 0,19

Kvällspress (högutbildad) 0,18 Kvällspress (lågutbildad) 0,56 *

Landsortspress (högutbildad) 0,26 Storstadsmorgonpress (högutbildad) 0,57

Andra etermedier (lågutbildad) 0,29 * Landsortspress (högutbildad) 0,82

Kvällspress (lågutbildad) 0,33 * Etermedier (SR/SVT) (högutbildad) 0,92

Etermedier (SR/SVT) (högutbildad) 0,50 Landsortspress (lågutbildad) 1,12

Etermedier (SR/SVT) (lågutbildad) 0,55 Kvällspress (högutbildad) 1,21

Andra etermedier (högutbildad) 0,70 Storstadsmorgonpress (lågutbildad) 1,22 *

Storstadsmorgonpress (högutbildad) 0,98 Etermedier (SR/SVT) (lågutbildad) 1,38

Storstadsmorgonpress (lågutbildad) 1,40 * Andra etermedier (lågutbildad) 1,71 *

Kommentar: I tabellen redovisas avståndet mellan de olika gruppernas medelvärden på de båda frågorna. Avståndet kan som minst
vara 0, vilket skulle indikera att man tror att man har samma åsikt som allmänheten. Som högst kan åsiktsavståndet vara 10, vilket
skulle innebära att man tror att man har helt skilda åsikter jämfört med allmänheten. Till låg utbildning räknas journalister utan
högskoleutbildning.

*=Färre än 20 personer ingår i gruppen, varför inga slutsatser dras av resultaten.
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dom-perspektiv” i relationen till publiken, vilket i
bästa fall kanske tar sig uttryck som en lätt
paternalistisk syn på publiken, men i värsta fall
som ren cynism? Och sett ur ett maktperspektiv
kan man fråga sig vem journalisterna identifierar
sig med om det inte är allmänheten? Ger resultaten
med andra ord uttryck för en vilja hos journalis-
terna att vara en oberoende grupp maktkritiker el-
ler att journalisterna lierar sig med den makt de är
satta att granska?

Påverkar då denna publiksyn journalistiken?
Kopplingen mellan journalisters värderingar och
journalistikens innehåll är långt ifrån självklar och
en omfattande svensk och internationell
journalistikforskning visar att mediernas innehåll
påverkas av många olika faktorer, både innanför
och utanför medieorganisationerna. Det handlar om
allt från det rådande samhällsklimatet till speciella
omständigheter en enskild dag, liksom om medier-
nas organisation och karaktär.

Men att journalister i vissa avseenden kan ha en
felaktig publikbild kan dock få konsekvenser för

journalistikens innehåll, inte minst eftersom dessa
publikbilder kan kopplas till vissa kollektiv av
journalister – vilka medier man arbetar på och vil-
ken typ av journalistik man arbetar med.

Och även om inte den enskilde journalistens syn
på publiken kanske inte får genomslag kan värde-
ringar inom kollektiv påverka journalistikens inne-
håll.

För även om professionella nyhetsvärderings-
kriterier är ett starkt styrfält för vilka händelser
som blir nyheter finns det också andra viktiga jour-
nalistiska urvalsprinciper. En sådan är att välja ny-
heter som man tycker att publiken bör ha. Och
detta styrfält påverkas rimligen av de föreställ-
ningar man har om mediernas publik. Tror man ex-
empelvis att mediepubliken är övertygad om medi-
ernas makt över politikens innehåll kanske man to-
nar ner eller lyfter fram andra förklaringsmodeller
om hur politik fungerar än om man haft en annan
publikbild. Journalisternas föreställningar om pu-
bliken kan därmed också påverka vilken journalis-
tik vi får.

Not

1. Journalist 2000 är en enkätundersökning, som ge-
nomfördes hösten 1999 vid Institutionen för Journalis-
tik och Masskommunikation, Göteborgs Universitet
(JMG). Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval av
2000 personer ur Svenska Journalistförbundets (SJF)
medlemsregister. SOM-enkäten (Samhälle-Opinion-
Media) går ut till 2.800 slumpmässigt utvalda perso-
ner mellan 15 och 80 Postenkäten görs en gång om
året och skickades ut första gången 1986. Enkäten går
ut i oktober-november varje år. SOM-formuläret tar
upp frågor om politik, samhällsfrågor, offentlig ser-
vice, medier, miljö samt många bakgrundsfrågor.
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