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Ett forskningsprojekt om etermediernas svenska
historia, har fullbordats genom tre sammanfattande
volymer: Kampen om monopolet av Stig Hadenius,
Finrummet och lekstugan av Dag Nordmark samt
Spegla, granska och tolka av Monica Djerf-Pierre
och Lennart Weibull.

Projektet initierades i början av 1990-talet inom det
dåvarande moderbolaget Sveriges Radio i syfte att
uppmärksamma Sveriges Radio-företagens 75-års-
jubileum år 2000. Moderbolaget stod inför avveck-
ling och vid dess sista sammanträde 1992 avsattes
10 mkr som en grundplåt för forskningsprojektet.
Tillkomna ”interna” finansiärer har varit de program-
producerande företagen Sveriges Radio, Sveriges
Television, Utbildningsradion samt Teracom AB.
Bland de externa finansiärerna finns Telia, Tips-
tjänst (senare Svenska Spel) och STIM (tonsättares
och textförfattares upphovsrättsorganisation) lik-
som Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Verksamheten har letts av en redaktionskommit-
té bestående av medarbetare från public service-fö-
retagen samt medieforskare och organiserats inom
Stiftelsen Etermedierna i Sverige. Det är naturligt-
vis inte betydelselöst hur ett så här pass omfattande
forskningsprojekt organiseras och finansieras och
varför det kommer till. Syftet har otvetydigt varit att
färdigställa en jubileumsskrift, eller snarare tre,
och därmed uppstår också frågan vad detta har haft
för konsekvenser för forskningsprojektet. En lätt
identifierbar sådan är att etermedieutbud utanför
public service-sfären ägnas sparsam uppmärksam-
het. TV3 och TV4 liksom den privata lokalradion
behandlas som något som ligger vid sidan av den
mottagarfinansierade programverksamheten.

Projektet har vid sidan av de fyra forskarna som
skrivit jubileumsvolymerna engagerat ett 20-tal
forskare som bidragit med ett motsvarande antal
monografier. Dessa behandlar i historiskt perspek-
tiv skilda områden som Radiohusets tillkomst,
distributionsteknik, TV-produktionsteknik, rekryte-
ring av programmedarbetare, radio- och TV-musi-
ken, underhållningen, ungdomsprogrammen, doku-
mentärprogrammen, radioprogrammet Dagens
Dikt, publikminnen för att nämna några. Forsk-
ningsrapporterna var tänkta som underlag för de
sammanfattande volymerna. Att så inte alltid blivit
fallet beror bland annat på att några monografier
försenats eller inte blivit publicerade. Men det är

också tydligt att författarna till de sammanfattande
volymerna velat bidra med eget empiriskt material.
När det gäller nyhetsverksamheten föreligger ingen
separat forskningsrapport.

1998 publicerades den första volymen, Kampen
om monopolet, författad av Stig Hadenius, profes-
sor i journalistik. I denna beskrivs förutsättningarna
för den svenska radio- och TV-verksamheten. Pu-
blic service-företagen sätts i ett politiskt, ekono-
miskt och socialt sammanhang och olika aktörers
förhållningssätt och agerande skildras. Programmen
och dess publiker behandlas i denna volym i den
mån de bedöms spegla principiella drag i TV:s och
radions förhållande till andra delar av samhället
och dess institutioner.

De två andra volymerna tar däremot program-
verksamheten som utgångspunkt. I Finrummet och
lekstugan, skriven av professorn i litteraturveten-
skap, Dag Nordmark, behandlas kultur- och under-
hållningsprogram och i Spegla, granska, tolka är
det etermediernas aktualitetsjournalistik, eller ny-
hetshistoria, som beskrivs av docent Monika Djerf-
Pierre och professor Lennart Weibull, båda medie-
och kommunikationsvetenskap.

Jag ska inledningsvis mer övergripande karaktä-
risera de tre volymerna vad gäller disposition och
form och tillåter mig att börja med det mest iögon-
fallande, nämligen bildmaterialet.

I Spegla, granska, tolka dominerar fotografier på
chefer liksom på namnkunniga journalister och pro-
ducenter inom public service-företagen och ger där-
med associationer till företagshistoria. Porträtte-
rade kvinnor utgör en mycket liten andel och är en
kvinna avbildad ensam (och inte på ett gruppfoto)
omnämns hon inte sällan som pionjär. Män avbildas
för att de är veteraner eller har makt eller publik-
tycke. Visst säger dessa miniporträtt mycket om den
manliga dominans som rått inom public service-fö-
retagen. Med något litet undantag analyseras däre-
mot inte konsekvenserna av den sneda könsfördel-
ningen i texten.

Bildmaterialet i Finrummet och lekstugan asso-
cierar å sin sida till kulturhistoria genom fotografier
på kulturpersonligheter, skådespelare, författare,
underhållningsartister. Fotografier på enskilda pro-
ducenter och programchefer är här relativt sett färre
till antalet. Detta säger ytterligare något, nämligen
att aktualitetsprogrammen präglats och präglas i
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högre grad av företagets fasta medarbetarstab jäm-
fört med kulturprogrammen. Bildmaterialet i Kam-
pen om monopolet består till övervägande del av
manliga chefer inom företaget samt makthavare i
den politiska sfären.

Utöver det rikliga bildmaterialet återges ”fakta-
rutor” insprängda i texten. Detta gäller i synnerhet
Kampen om monopolet med sina drygt 40 mini-
berättelser, mest om chefer inom företaget men
också om lagar och avtal, radionämndens verksam-
het, EBU och publikundersökningar. I alldeles små
egna rutor kan man från 70-talet följa varje års mest
sedda program och som länge hade publikstorlekar
på över 60 procent. I början av 1970-talet kunde en-
skilda program som Hylands hörna och Ishockey-
VM samla över 70 procent av TV-tittarna, Och ej
att förglömma att i mitten av 1970-talet hade Emil i
Lönneberga en publikstorlek på cirka 65 procent.

Till Spegla, granska och tolka hör en DVD med
exempel ur nyhets- och samhällsprogram temati-
serade i elva grupper: nyhetsprogram, krigsrappor-
tering, utrikeskorrespondenter, dramatiska händel-
ser, valprogram, konfrontation och debatt. Urvalet
lockar såväl till skratt som svårmod och lämpar sig
för såväl personalfester inom radio- och tv-företa-
gen som för den privata TV-soffan för att låta sig
påminnas om såväl dråpliga som tragiska inslag i
samtidshistorien. Dessutom finns temat kvinnliga
pionjärer där tio kvinnliga journalister får sin be-
skärda del av uppmärksamhet.

Till Finrummet och lekstugan hör en cd-skiva
med programexempel från radion, väl valda och ro-
liga att lyssna till. Det förekommer uppläsningar av
bl a Karin Boye, Selma Lagerlöf, Pär Rådström och
Jan Myrdal, föredrag och debattinlägg av bl a Sten
Bergman och Artur Lundqvist samt utdrag ur radio-
teater och underhållningsprogram.

Genom det omfattande bildmaterialet, fakta-
rutorna, programstatistiken och programexemplen
förmedlas public service-företagens glansfulla och i
samband med jubileum, minnesvärda historia.

De tre volymerna disponerar sitt material krono-
logiskt. Denna disposition är rätt given i Kampen
om monopolet eftersom berättelsen om företaget re-
laterar sig till förändringar i omvärlden och i syn-
nerhet till partipolitiska förändringar och därmed
föränderliga styrkeförhållanden vad gäller makten
över företaget. Kampen över monopolet tar sin start
1921 genom att skildra striden om vem som skulle
få koncession att sända radio och avslutar som sig
bör i det sena åttiotalets tillkomst av konkurrerande
svenskspråkiga kanaler. Även om monopolet tidi-
gare lyckats bekämpa dess utmanare var nu slaget
förlorat. Slutorden lyder: ”den gamla ideologin som

företrätts av socialdemokraterna och public service-
företaget /…/ var inte längre gångbar då satelliter
och kabel satte monopolet ur spel. Socialdemokra-
terna kunde inte enas om en ny politik i de tider av
ekonomisk och partipolitisk oro som förekom om-
kring 1990.” Därmed poängteras också den allians
som rått mellan det dominerande politiska partiet
och företaget i allmänhetens tjänst.

Mer problematisk är emellertid den kronolo-
giska uppläggningen i Finrummet och lekstugan.
Det hade varit intressant att få följa en genre genom
hela perioden, detta må gälla radio- och TV-doku-
mentären, radio- och TV-teatern eller underhåll-
ningen. Nu är berättelsen om dessa genrer uppbrut-
en, inplacerad med andra programkategorier i pe-
riodisering som gör det svårt att följa en speciell
genres historia. Samtidigt ska sägas att det är ett
både underhållande och allvarligt material som re-
dovisas på ett välskrivet och intresseväckande sätt.

Spegla, granska, tolka
Jag ska fortsättningsvis koncentrera mig på Spegla,
granska, tolka vars syfte är att beskriva journalis-
tiken i radions och televisionens aktualitetsprogram
från starten 1925, då de första ”officiella” radio-
sändningarna i Sverige inleddes, fram till mitten av
1990-talet då den allmännyttiga radion och televi-
sionen har fått konkurrens. Viss uppmärksamhet
ägnas aktualitetsprogrammens framväxt i de kom-
mersiella TV- och radiokanalerna.

Källor och material
Det empiriska material man valt att bygga sin be-
skrivning på är tidigare publicerad eller opublice-
rad forskning, primärmaterial från enskilda red-
aktioner samt styrelse- och direktionsprotokoll från
Sveriges Radios dokumentarkiv och TT:s arkiv, pu-
blikationer från Radiotjänst/Sveriges Radio, stat-
liga utredningar och annat offentligt tryck, program-
tidningen Röster i Radio och annan press, radio-
och TV-program samt intervjuer med nyckelper-
soner, både egna och av andra genomförda och do-
kumenterade intervjuer.

Författarnas egna bedömningar är att viktigast
har varit primärmaterialet i form av handlingar från
Sveriges Radios dokumentarkiv samt jubileums-
böcker som Radiotjänst/Sveriges Radio publicerat.
Att denna typ av källmaterial innebär problem i
form att forskaren alltför lätt tar till sig såväl företa-
gets självbild som dess sätt att se på omvärlden har
författarna försökt motverka genom att även studera
andra typer av samtida material. I synnerhet har
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dagspressartiklar fått tjäna som externa bedömare
av programföretagets verksamhet. När det gäller de
senaste två decenniernas verksamhet är dokument-
materialet mycket omfattande och därför har kom-
pletterande intervjuer med nyckelpersoner inom
företagen varit viktiga för analyserna.

Till detta ska läggas att författarna genomfört en
egen omfattande kvantitativ analys av inslagen i
nyhetssändningar i radioprogrammet Dagens Eko,
Aktuellt, Rapport och Nyheterna i TV4: 17 500 in-
slag som analyserats för åren 1939-1940, 1942,
1945, 1950, 1955, 1958, 1960, 1965, 1968, och från
1970 vart femte år till och med 1995. Den s k nyhet-
sundersökningen används för att belysa trender i
nyhetsutbudet.

Utöver denna omfattande kvantitativa undersök-
ning görs inte några egentliga programanalyser utan
det handlar snarare om att programexempel an-
vänds för att karaktärisera en periods programverk-
samhet.

Mot bakgrund av att det inom forskningspro-
grammet Etermedierna i Sverige publicerats ett 20-
tal monografier är det förvånansvärt att dessa forsk-
ningsrapporter inte kommit till större användning.
Det hade kanske något minskat det intryck av jubi-
leumsskrift som boken obestridligen ger. Utöver det
interna dokumentmaterialets centrala position, bi-
drar också till den ”interna” tonen det källmaterial
som utgörs av intervjuer med så kallade nyckel-
personer, i huvudsak sådana som arbetat inom eter-
medieföretagen. Här är det manliga dominansen ge-
nant. Av totalt 61 intervjuer är åtta (!) gjorda med
kvinnliga medarbetare. Eftersom författarna själva
kompletterat med egna intervjuer kunde de bemö-
dat sig att kompensera denna fatala fördelning, som
härstammar från det så kallade Veteranprojektet vid
Sveriges Radio. Men andra ord är det i huvudsak
manliga före detta chefer som får berätta om sin
egen professionella bana och kanske inte alla gång-
er med lust att förringa den.

Det är inget fel med att skriva företagshistoria
eller en historiskt upplagd jubileumsskrift men det
blir problematiskt när författarna till en sådan ock-
så har ambitioner som kräver ett perspektiv mer uti-
från företaget. Konsekvenserna av att Sveriges Ra-
dios egna dokument samt intervjuer med nu eller ti-
digare anställda får utgöra så dominerande källor
till historiebeskrivningen borde ha diskuterats mer
utförligt. Samtidigt finns det anledning att fram-
hålla att de mer principiella analyserna av aktua-
litetsjournalistikens förändringar har en mer kritisk
distans än behandlingen av det empiriska materia-
let. Detta medför dock att det ibland haltar när det

gäller förhållandet empiri och mer övergripande
slutsatser om journalistikens förändringar.

Aktualiteter
Med aktualitetsprogram avses i Spegla, granska,
tolka ”program där aktuella sociala, ekonomiska
och politiska händelser och företeelser i det svenska
samhället och i vår omvärld beskrivs, debatteras
och kommenteras”. Författarna skriver att ambitio-
nen inte varit att beskriva samtliga dokumentära
genrer utan i centrum för studien finns det som bru-
kar kallas nyhetsprogram. Utöver nyhetsprogram-
men behandlas också olika slag av magasins-, re-
portage- och debattprogram som alla har det gemen-
samt att de prioriterar det dagsaktuella skeendet
framför det tidsaktuella. Här hade det varit intres-
sant med en diskussion om vilka program eller pro-
gramutbud som fallit för aktualitetskravet. Att det
gynnar nyhetsprogrammen är klart men vad får kra-
vet på dagsaktualitet för konsekvenser när det gäl-
ler reportage och dokumentärer?

Journalistik som institution
Författarna konstaterar att det finns olika sätt att
skriva journalistikhistoria. Man kan till exempel
följa de viktigaste organisationsförändringarna
inom radio och TV, de stora nyhetshändelserna eller
de banbrytande journalisterna. Sådana perspektiv
finns i deras beskrivning men de har valt att i cent-
rum sätta aktualitetsjournalistiken som institution i
samhället. Därmed är avsikten att i första hand
skildra den journalistiska praktiken och den före-
ställningsvärld – normer och ideal – som det journa-
listiska arbetet är förankrat i. Praktiken handlar i
sin tur om hur programverksamheten organiseras,
hur programformerna utvecklas, urval av program-
stoff, uttrycksformernas förändring. Journalistikens
logik avser den journalistiska synen på radions och
televisionens uppgifter i samhället, synen på publi-
ken men också föreställningar om vad ”nyheter”
skall avse i förhållande till annan aktualitetsjourna-
listik.

Det finns behov att sortera eller kategorisera ett
så omfattande material som det här handlar om och
ett vanligt sätt är att periodisera det. Som kriterier
för periodisering skulle man, som författarna skri-
ver, kunnat använda programföretagens organisato-
riska förändringar eller den politiska debatten och
besluten runt radio- och TV-verksamheten. Men
mot bakgrund av bokens övergripande problem-
ställning, nämligen frågan om relationen mellan
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aktualitetsjournalistiken och det omgivande sam-
hället, bygger den gjorda periodiseringen på en
tolkning av de gemensamma drag som utmärker den
journalistiska logiken och när förändringar sker.
Detta har resulterat i fyra etiketterade perioder.

Upplysning 1925-1945 (80 sidor)

Spegling 1945-65 (120 sidor)

Granskning 1965-85 (100 sidor)

Tolkning 1985-95… (50 sidor)

Väl medvetna om det vanskliga med periodisering
är författarna måna om att betona avsaknaden av
vattentäta skott mellan perioderna och att vad de
försökt lyfta fram med etiketteringarna är vad som
var nytt och utmärkande för journalistiken under
respektive år.

Upplysning 1925-1945
Under Radiotjänsts första två decennier var den rå-
dande publiksynen den att höja bildningsnivån och
upplysa medborgarna. Radion sågs som ett sam-
hällsinstrument i folkupplysningens tjänst. Detta är
en etablerad föreställning om radions första år och
att publiksynen som sådan kom att prägla en stor
del av programverksamheten.

Förhållandet mellan dagspressen och den nya
massmedieverksamheten som radion innebar samt
radions självständighet när det gäller nyhets- och
aktualitetsprogram har också varit föremål för tidi-
gare beskrivningar. Djerf-Pierre och Weibull ifråga-
sätter den vanliga slutsatsen att Radiotjänsts ny-
hetsverksamhet från starten bedrevs med hänsyn till
dagspressens intressen. Författarna gör en annan
tolkning och menar att radion snarare genom dags-
pressens telegrambyrå försäkrades tillförlitliga ny-
heter. Den gemensamma referensramen för alla par-
ter i diskussionen var i stället en grundläggande till-
tro till dagspressen och att det var mer eller mindre
ett samhällsintresse att TT skulle stå för nyhets-
tjänsten i det nya mediet. Denna omtolkning av re-
lationen mellan pressen och radion medför ingen
omtolkning av själva programverksamheten. Det
som möjligen är intressant i sammanhanget är att
det rådde konsensus om att radion inte skulle ha
egna nyhetssändningar, något som i sin tur skulle
förklara varför det dröjde ända till mitten av 50-ta-
let innan radion började producera egna nyhets-
utsändningar. Jag tillåter mig att tvivla och tror
ändå att hindret utgjordes av pressens starka infly-
tande över radion.

Spegling 1945-1965

Under den därpå följande 20-årsperioden blev jour-
nalistikens samhälleliga mål mindre framträdande.
Nu skulle den i stället skildra verkligheten ”som
den är” utan moraliska pekpinnar.

Den centrala frågan, som ställs, är hur program-
politik och programverksamhet förändrades under
dessa decennier som innebar snabba samhällsom-
daningar. Här nämns exempelvis den offentliga sek-
torns expansion, konsumtionssamhällets framväxt,
hemmens moderniseringar, ökad fritid, kvinnornas
förändrade villkor. Detta är dessutom en tid då
tidningsnedläggelser drabbade Sverige samtidigt
som kvällstidningarna nådde stora upplagor. Detta
är också den period då radion expanderar genom
nya programkanaler och televisionen startar.

Beskrivningen av radioverksamheten åren efter
krigsslutet förmedlar en bild av att det mesta vad
gäller nyhetsverksamheten förblev vid det gamla.
Vad som utvecklades var de sociala reportagen.

Emellertid identifieras 1956 som ett vattendela-
rår och som inte hade att göra med starten av televi-
sionens reguljära sändningar. Den gamla föredrag-
savdelningen ersattes 1956 på radion av en tal-
avdelning. Talprogrammen skulle vara mindre av
tidskrift och mer av dagstidning och därmed ökade
det aktualitets- och samhällsorienterade stoffet på
bekostnad av det tidlösa samhällsstoffet. Dessutom
startade utfrågningsprogram med en intervjuteknik
som kom att benämnas skjutjärnjournalistik.

Författarna hävdar att den nya journalistiken,
bland annat skjutjärnsjournalistiken, innebar tillta-
gande kontroverser kring programverksamheten och
detta inte minst genom att särskilt radion började
att spela en aktiv roll i samhällsdebatten. Även ett
antal TV-program hamnade i blåsväder i början av
1960-talet och författarna ställer sig frågan om Sve-
riges Radio någonsin tidigare varit utsatt för så
många kritiska blickar samtidigt som under denna
tid. Det är möjligt att så är fallet och detta proble-
matiserar periodiseringen. Det är svårt att se åren
1945-1965 som en för aktualitetsjournalistiken ka-
raktäristisk period eftersom aktualitetsjournalis-
tiken från mitten av 1950-talet dels ökar i omfatt-
ning dels intar en avsevärt mer samhällskritisk håll-
ning. Författarna är medvetna om det motsägelse-
fulla i att se de två decennierna som en sammanhål-
len period men argumenterar något oväntat att det
fanns påtagliga likheter i det grundläggande journa-
listiska förhållningssättet som präglade aktualitets-
programmen och att förändringarna inom perioden
mest skedde på det organisatoriska planet. Det är
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svårt att läsa skildringen på annat sätt än att åren
runt mitten av 50-talet innebar förändringar i aktua-
litetsjournalistiken och att bland annat redaktio-
nella förändringar resulterade i en mer offensiv
samhällskritisk journalistik jämfört med tidigare år.

Mellankrigstiden hade präglats av sammanfal-
lande intresse mellan staten och tidningsbranschen
som resulterade i ensamrätt för TT att sända nyhe-
ter och fick på så vis en konserverande betydelse för
radions utveckling och självständighet. Under efter-
krigstiden rådde det motsatta förhållandet. Nu var
det snarare så att enskilda tidningar, t ex kvällstid-
ningen Expressen, bidrog till etermediejournalistik-
ens modernisering och vitalisering. Dagspressen
som bransch var däremot mer avvaktande och det
fanns alltjämt motstånd mot att radion kunde bygga
ut såväl den nationella som den lokala nyhetsverk-
samheten.

Den slutsats författarna drar är att den primära
ambitionen under perioden inte var att aktivt vilja
förändra samhället eller att skapa opinion eller att
påverka de politiska beslutet eller att på annat sätt
bidra till sociala förändringar utan ambitionen var i
stället att förbehållslöst spegla verkligheten. Denna
slutsats känns inte speciellt väl förankrad i skild-
ringen av aktualitetsjournalistiken såsom den tedde
sig från mitten av 1950-talet.

Granskning 1965-1985
Perioden 1965 – 1985 utmärktes av att radio och te-
levisionen markerade sin självständighet, bland an-
nat genom att kritiskt granska makthavare, sociala
missförhållanden och maktmissbruk. Det var dags
att avslöja orättvisor.

Den ideologiska kärnan i journalistiken under
perioden var föreställningen om att verksamheten
skulle stå i medborgarnas tjänst. Kritik riktades mot
den speglande journalistikens förhållningssätt som
man menade hade givit samhällets makthavare en
dominerande ställning i programverksamheten.
Journalistiken skulle ge demokratisk medboraga-
rutbildning och aktivera människor att delta i de po-
litiska processerna.

Författarna ställer sig frågan om det är rimligt
att karaktärisera journalistiken under 1970-talet
som vänstervriden. Visst växte ett nytt samhällskri-
tiskt perspektiv fram i aktualitetsprogrammen, sär-
skilt de kommenterande, och att kritiken ofta rikta-
des mot samhällets dominerande institutioner, in-
klusive de politiska partierna. På så vis fick
vänsteråsikter ett ökat utrymme i aktualitetspro-
grammen och ofta motiverades detta med krav på
vidgad yttrandefrihet genom att fler röster och per-

spektiv fick tillträde till offentligheten. Den gamla
konsensusmodellen, som grundats på antagandet
om att det finns en gemensam verklighet och ge-
mensamma tolkningsramar, kritiserades. Modellen
sågs företräda en journalistik på de etablerade sam-
hällsintressenas villkor. Till konsensusmodellen
var föreställningen om objektivitet kopplad, och sy-
nen på denna kom också att radikalt ändras under
åren 1965-1975.

Efter mitten av 1970-talet anser författarna att
det skedde en förändring i det kritiska perspektivet
som tog sig uttryck i en tilltagande tveksamhet vad
gäller de politiska institutionernas förmåga att lösa
samhällsproblemen. Politikernas centralistiska lös-
ningar uppfattades som okänsliga för allmänhetens
behov. Det journalistiska förhållningssättet tog sig
uttryck i en antietablissemangsattityd som resulte-
rade i rutinmässig polarisering mellan makthavare
och den vanliga människan.

Inte minst genom de nya magasinsprogrammens
uttrycksformer tilläts mot slutet av 1970-talet
underhållningsaspekten i journalistiken. Den poli-
tiska förankringen föll bort och polariseringen blev
snarast en journalistisk form som rutinmässigt app-
licerades på alla samhällsfrågor. Resultatet blev att
det dramatiska och sensationella fick större ut-
rymme i journalistiken och i början av 1980-talet
lanserades begreppet infotainment.

Tolkningsperioden 1985-1995…
Den fjärde perioden är den som författarna tycker är
svårast att etikettera. Den har hittills utmärkts av
ökad publikorientering och av att innehåll och ut-
trycksformer populariserats. Författarna menar att
ett gemensamt drag i den samtida aktualitetsjour-
nalistiken är ambitionen att tolka verkligheten för
publiken och fungera som allmänhetens ombud och
företrädare gentemot makthavarna.

Författarna drar slutsatsen utifrån det empiriska
materialet att det granskningsideal som etablerades
på nyhets- och samhällsredaktionerna under 1970-
talet var ett viktigt mål för aktualitetsjournalistiken
också tjugo år senare. Dock hade formerna ändrats
liksom bevakningens inriktning. Detta föranleder
författarna att peka på skillnaden mellan å ena si-
dan den moderna (eller klassiska) samhällsjourna-
listiken och å andra sidan den nya, så kallade sen-
moderna samhällsjournalistiken. Den senmoderna
kännetecknas att ett populärt berättande där över-
tygelsekraften ligger i bildspråket och i dramaturgin
i motsats till den klassiska med ett strikt redovisan-
de och faktatungt berättande. Journalistrollen är
inte heller längre den neutrala förmedlarens utan
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under 1990-talet blev journalisterna synliga och ak-
tiva deltagare i den egna journalistiska berättelsen.
De framträdde själva som experter och fick i denna
roll ett självpåtaget tolkningsföreträde i kraft av
egen sakkunskap.

Denna popularisering av nyheterna som skedde
under perioden innebar ökad anpassning till män-
niskors intressen och behov genom två centrala in-
gredienser, nämligen vardagsrelevans och upplevel-
ser. Detta tilltalar den breda publiken och förfat-
tarna väljer att tala om etermedier i kundernas
tjänst. Därmed inkluderas aspekter som har med de
i grunden förändrade villkoren för det svenska eter-
mediesystemet att göra och som inleddes under an-
dra hälften av 1980-talet.

Populariseringen av nyhets- och samhällsjour-
nalistiken under första hälften av 1990-talet kan ses
som ett sista försök från medieföretagen att samla
den stora, breda publiken. Förmodligen står jour-
nalistiken inför en ny epok som kommer att präglas
av en ännu större specialisering och differentiering,
bland annat beroende på digitaliseringen. ”Mille-
nieskiftet markerar sannolikt slutet på den epok då
den allmännyttiga radion och televisionen var den
totalt dominerande aktören på radio- och TV-områ-
det, med hela svenska folket som faktiska och po-
tentiella lyssnare och tittare”, avslutar redogörelsen
för tolkningsperioden. Ord som onekligen leder tan-
karna till en minnesruna.

Aktualitetsjournalistiken och samhället
När författarna avslutningsvis ska besvara den
övergripande frågan, den om vad förändringarna i
aktualitetsjournalistiken säger om hur samhället
har påverkat journalistiken et vice versa, ställs på
sätt och vis den gjorda periodiseringen på ända.

Författarna menar att bakom de perioder de skilt
ut och som baserats på den journalistiska logiken
inom radio och TV finns långsiktiga förändrings-
mönster som förklarar hur en period kunnat övergå
i en annan. Utifrån ett dynamiskt perspektiv be-
skrivs nu aktualitetsjournalistikens historia utifrån
fem förändringsfaser, som griper in ungefär i mitten
av perioderna. Upplysningsperioden omgärdas till
att börja med av en nationaliseringsfas (1920-
1937). Med detta avses att radion kom att organise-
ras nationellt, vilket stod i samklang etablerandet
av andra nationellt ordnade företeelser, till exempel
de centrala ämbetsverken. Att en nationell samord-
ning uppfattades vara i landets intresse var ett syn-
sätt som fanns representerat i många andra europe-
iska länder. I mitten av 1930-talet inträder frigö-
relsefasen (1937-1955) då radion som programföre-

tag successivt frigörs från kravet att entydigt verka i
samhällets tjänst. Under professionaliseringsfasen
(1955-1977) förstärks det journalistiska kollektivet
liksom nyhetsverksamheten. Professionella nyhets-
kriterier blev liktydigt med en oberoende och kri-
tiskt granskande journalistik. I mitten av 1970-talet
inleds decentraliseringsfasen (1977-1987) som ett
svar på kritiken mot centraliseringen i samhället
och innebar tillkomsten av lokalradion samt ökad
distriktsproduktion. I dag råder kommersialise-
ringsfasen (1987- ) som inneburit att det växt fram
olika ”journalistiker” anpassade för olika markna-
der. Professionaliseringsfasens homogena journa-
listik har ersatts av en tilltagande heterogenitet.

Dessa förändringsfaser när det gäller etermedie-
strukturen journalistiken och journalistrollen är
snarast att se som inverkan från samhället. När det
gäller det omvända, det vill säga journalistikens in-
verkan på samhället är inte lika explicit belyst i bo-
ken. Författarna tycker sig dock kunna konstatera
att etermedierna har en större betydelse vid 1900-
talets slut än i 1930-talets Sverige. Bland annat
innebar mediesamhällets expansion under slutet av
1970-talet att radions och televisionens betydelse i
samhällslivet ökade. När det gäller aktualitets-
journalistikens samhällsbetydelse sedan slutet av
1980-talet identifieras två motverkande tendenser.
Å ena sidan tilltog den så kallade medialiseringen
och journalistiken som institution fick därmed mera
makt. Å andra sidan innebar differentieringen inom
mediesystemet att genomslaget för enskilda pro-
gram och kanaler minskade.

När författarna i sin analys av journalistiken
problematiserar och kontextualiserar periodiser-
ingen med hjälp av dessa förändringsfaser blir re-
sultatet att nu redovisas åtta perioder i stället för
fyra. Upplysningsperioden består av modernisering
(1923-1936) respektive samling (1937-1945); speg-
lingsperioden utgörs inledningsvis av utblick
(1945-1955) som följs av insyn (1956-1965),
granskningsperioden av samhällskritik (1965-1977)
och polarisering (1978-1985) och tolkningsperio-
den av popularisering (1985-1994) och differentie-
ring (1995-…).

Det hade varit en fördel om dessa analyser lyfts
fram tidigare i texten och integrerats med beskriv-
ningen av de olika perioderna. De är intressanta och
rimliga och beskrivningen av perioderna hade sä-
kert vunnit på att den kontextualisering som resone-
mangen kring förändringsfaserna innebär.

Den allmänna slutsats som avslutningsvis dras
är att de samhällsuppgifter och journalistroller som
förknippats med aktualitetsjournalistiken som sam-
hällsinstitution inte följt någon generell, linjär ”ut-
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veckling”. När aktualitetsjournalistiken iklädde sig
rollen av folkbildare (1925-1945) fanns viljan att
påverka publiken samt ett anpassat förhållningssätt
till samhällets institutioner. När rollen var den in-
formationsförmedlande (1945-1965) fanns viljan
att anpassa sig till publiken och till samhällsinstitu-
tionerna. När rollen var att fungera som den tredje
statsmakten (1965-1985) fanns däremot viljan att
påverka såväl publiken som samhällsinstitutionerna
och idag, när rollen är att vara publikens ombud och
att för publiken tolka verkligheten finns viljan att
påverka samhällsinstitutionerna.

Därmed kan författarna hävda att den publik-
orientering som framträdde efter mitten av 1980-ta-
let har större likheter med det förhållningssätt till
publiken som rådde mellan 1955 och 1965 än med
det som präglade 1970-talet. Viljan att påverka
samhället har däremot ökat med tiden. ”sedan mit-
ten av 1960-talet är samhällspåverkan en accepte-
rad norm i journalistiken”.

I boken finns med andra ord många spännande
och tänkvärda analyser av aktualitetsjournalistiken

så som den kommit till uttryck i public service-före-
tagen under 75 år. De företagshistoriska transport-
sträckorna och den redovisningsplikt som en jubi-
leumsskrift medför skymmer ändå inte den veten-
skapliga analys som finns i bokens avslutande kapi-
tel. Som medieforskare hade jag önskat mer av
detta och en tydligare koppling mellan empiri och
resonemangen kring journalistikens förändringar
och dess relation till samhället i övrigt. Som TV-tit-
tare och radiolyssnare är det roligt att läsa om pro-
gramverksamheten som sådan. Som anställd på
Sveriges Radio under den samhällskritiska delen av
granskningsperioden känner jag igen

de programpolitiska diskussionerna. Något åt
envar – en styrka men också en svaghet.

Madeleine Kleberg
Institutionen för journalistik,
medier och kommunikation
Stockholms universitet




