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I dag skäms jag. När vi vid årsskiftet gick ut
med våra tio nyårslöften visste vi att vi var
för dåliga på att bereda plats för kvinnor i
spalterna. Därför lovade vi också att bidra
till en mer jämställd tidning.

Men vi anade inte att det skulle vara så
illa. När vi i dag redovisar resultat från vårt
publicistiska bokslut tvingas jag konstatera
att bara 19 procent av dem som medverkar i
Piteå-Tidningen är kvinnor. Det är uselt och
det är skamligt. Ambitionen är tydlig. Vi väg-
rar acceptera ett samhälle som inte bygger på
jämställdhet, därför ska vi inte heller göra en
tidning som inte ger plats för kvinnorna. Vi
måste bli bättre.1

Krönikan är skriven av Olov Carlsson på Piteå-Tid-
ningen och publicerades på tidningens förstasida då
boksluten redovisades. Olov Carlsson var en av de
tidningschefer som deltog i den första omgången av
Publicistiska bokslut under vintern 2001/2002. Han
skämdes när han fick reda på det som många redan
anat – att svenska tidningar i väldigt stor utsträck-
ning skriver om män: vita, medelålders män. Resul-
tatet av innehållsmätningen av Piteå-Tidningen är
vare sig överraskande eller unikt för svensk dags-
press, men det är ändå något speciellt att få siffror
på just den egna tidningens innehåll – och det är
svårt att frånsäga sig ansvar för hur det ser ut. Och
kanske ska man inte frånsäga sig ansvaret, utan
istället ta ansvar och göra något åt situationen?

Piteå-Tidningen var alltså inte den enda tid-
ningen som uppvisade resultatet att det är män som
omskrivs i pressen. Det är ett resultat som gäller
samtliga tidningar – i högre eller lägre grad – som un-
dersöktes i den första omgången av projektet Publi-
cistiska bokslut.2 Det är också det resultat som

framför allt omskrivits i branschpressen.3 Men det
finns mycket mer intressant i de publicistiska bok-
sluten som också är möjligt att ta fram och disku-
tera. Och Olov Carlsson i Piteå hade också en del
att vara stolt över när han publicerade resultatet av
det första publicistiska bokslutet i tidningen, även
om det inte framkommer i citatet ovan.

För att få en översikt över vad projektet Publi-
cistiska bokslut är och kan bidra med till såväl bran-
schen som forskningen, är syftet med denna artikel
att för det första beskriva hur projektet vuxit fram,
för det andra att beskriva projektet innehållsligt och
för det tredje att försöka blicka något framåt. Att
utvärdera verksamheter på ett annat sätt än genom
ekonomiska bokslut är något som kanske är vikti-
gare avseende medier än mången annan verksamhet;
de har ett samhällsuppdrag, ett publicistiskt upp-
drag, som inte enbart är mätbart i monetära termer.
När tidningens VD har det årliga ekonomiska bok-
slutet att visa för ägare och intressenter, ska chefre-
daktören ha någonting motsvarande att visa ägare
och intressenter: ett publicistiskt bokslut. I en ideal
värld ska de båda komplettera varandra.

Tre ben
Ett projekt som Publicistiska bokslut har naturligtvis
fått inspiration från många olika håll. Inte minst är
utvärderingar av annat än rent ekonomiska frågor nå-
got som verkar ligga i tiden, mer nu än för kanske bara
10 år sedan. Exempel på en sådan annan utvärdering
är den av public service-TV.4 Också utomlands finns
idéer om utvärdering av redaktionellt innehåll inom
just dagspressområdet, även om huvudparten av
denna verksamhet har tillkommit efter att de svenska
publicistiska boksluten kom igång.5

Det är möjligt att påstå att tre ben varit viktigare
än andra för utvecklingen av de svenska publicis-
tiska boksluten. Det första benet är naturligtvis
idén som sådan, det andra är det stora branschin-
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tresse som fanns redan från starten och det tredje är
forskningsanknytningen.

Lanseringen av en idé
Idén om publicistiska bokslut – i den form de kom-
mit att få i Sverige – lanserades av Christina
Jutterström sommaren 2000 i boken Tryckt.6 Tanken
var att en tidning är alltför viktig i samhället för att
enbart utvärderas i monetära termer; det monetära
bokslutet bör inte stå ensamt när både chefredaktören
och VDn ska driva tidningen framgångsrikt. En tid-
ning bör vara såväl en ekonomiskt som publicistiskt
bra produkt. Inte bara ekonomin, utan också journa-
listiken, dvs. det redaktionella innehållet, och dess
förhållande till publiken bör således utvärderas. Uti-
från de årliga kvalitetsutvärderingar som redan då
gjordes vid SVT7 för att se hur företaget uppfyller
sitt public service-uppdrag skrev Christina Jutter-
ström i Tryckt om dagspressen (s 211f):

…journalistiken riskerar på många håll att
komma på mellanhand i den tuffa konkur-
rens- och utvecklingsperiod företagen befin-
ner sig. Jag tror det är dags att införa något
slags årligt journalistiskt bokslut, som berät-
tar om hur kvalitén på journalistiken fung-
erat i förhållande till de målsättningar tid-
ningen satt upp. Ett bokslut som tillsammans
med det ekonomiska bokslutet publiceras varje
år som en vägledning åt både redaktion, sty-
relse och läsare./…/ Jag lanserar härmed idén
att några medieforskare tillsammans med re-
presentanter för journalister och redaktio-
nella arbetargivare arbetar fram en modell
för årlig bedömning och redovisning av tid-
ningarnas journalistiska kvalité. Tidningarna
kan då själva internt se hur de egna målen
uppfyllts det senaste året. De kan också jäm-
föra den journalistiska kvalitén med tidigare
år samt jämföra sin egen tidning med andras.
De redaktionella boksluten skulle offentlig-
göras ungefär på samma sätt som upplage-
siffrorna i dag. Den redaktionella kvalitén på
tidningen blir minst lika intressant och viktig
att ta del av.

En synnerligen viktig fråga i sammanhanget blir na-
turligtvis vad kvalitet är. Det är ett begrepp som till
sin innebörd på sätt och vis är glasklart och med en
positiv innebörd, men vars betydelse ändå kan vara
svår att komma överens om. Synonymer till begrep-
pet kvalitet kan vara exempelvis inre värde eller
goda egenskaper. Men vem bestämmer vilket tid-
ningsinnehåll som har ett inre värde och goda egen-

skaper? Svaret är inte självklart, och vi ska åter-
komma till diskussionen nedan.

Även om begreppet kvalitet inte var särskilt väl
definierat vid denna tidpunkt var ändå idén som så-
dan, att den alls fanns, det första steget på väg mot
dagens publicistiska bokslut. Det är därför det för-
sta viktiga benet som boksluten vilar på. Ett andra
nödvändigt ben var ett branschintresse som visade
sig vara större än förväntat: tidningar som var villiga
att investera såväl tid som pengar och engagemang i
boksluten.

Branschens intresse och en aktiv
referensgrupp
Under hösten 2000 sökte och fick Christina Jutter-
ström ett ekonomiskt bidrag från dagspressens
branschorganisation Tidningsutgivarna för att dels
fundera över hur en redaktionell utvärdering skulle
kunna göras, dels för att göra en intervjustudie med
ett antal chefredaktörer för att se om det fanns något
intresse för idén. Hon gjorde intervjuer med sju chef-
redaktörer och det visade sig finnas ett stort intresse.

Första gången idén om publicistiska bokslut pre-
senterades i en mer officiell form var på Utgivar-
forum i november 2000. Utgivarforum är Tidnings-
utgivarnas årliga konferens där chefredaktörer och
andra med intresse för utgivarfrågor träffas för att
diskutera olika frågor som utgivare konfronteras
med. Det Christina Jutterström presenterade här var
en idé som kortfattat kan sägas handla om att vär-
dera den redaktionella kvaliteten genom att regel-
bundet visa:

• den redaktionella utvecklingen,

• läsarnas förtroende för tidningen samt

• tidningens roll i samhället.

Den årliga värderingen tänktes också ha till uppgift
att ge ett underlag för förnyelsearbete och under-
lätta kommunikationen mellan olika grupperingar
inom tidningens organisation. En tanke från idé-
givarens sida var att här försöka få napp från en el-
ler två tidningar som ville ingå i ett pilotprojekt för
att se hur studierna bäst skulle kunna läggas upp.
Hon fick över tio intresseanmälningar.

En grupp utgivare från svensk press formerade
utifrån detta en slags referens- eller diskussions-
grupp kring temat publicistiska bokslut – eller re-
daktionella bokslut, som de kallades inledningsvis.
Gruppen tänktes fungera som idégivare kring vilka
intressen som fanns på olika tidningar, vad på tid-
ningarna som behövde utvärderas – och inte minst
hur ett redaktionellt eller publicistiskt bokslut
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skulle kunna användas som ett internt och externt
redskap för utgivarna.8

Fler möten följde. Idéer stöttes och blöttes för
att resultera i ett enande kring vad som skulle ingå i
de publicistiska boksluten. Referensgruppen var,
och har kommit att förbli, viktig för boksluten. Utan
ett intresse från många i branschen och en acceptans
i de enskilda organisationerna faller hela idén om att
kunna utvärdera tidningarna. Det räcker heller inte
att få acceptans bland utgivarna, utan också medar-
betarna måste engageras. En representant för Sven-
ska Journalistförbundet (SJF) engagerades därför i
ett senare skede.

Om denna referensgrupp kan sägas vara det an-
dra viktiga benet i projektet kom det tredje benet att
bli den forskningsorganisation som utvecklade mo-
dellen för vad Publicistiska bokslut blev: Dags-
presskollegiet vid Göteborgs universitet.

Dagspresskollegiet
Forskare vid Dagspresskollegiet, Institutionen för
journalistik och masskommunikation (JMG) vid Gö-
teborgs universitet, kom att bli Christina Jutter-
ströms vetenskapliga samtalspartner ifråga om de
publicistiska boksluten. Intresse för boksluten fanns
här, liksom stor kunskap kring undersökningsmeto-
dik och dagstidningsbranschens villkor. Dagspress-
kollegiet, som huvudsakligen är finansierat av Tid-
ningsutgivarna, startades redan 1979 och har ända se-
dan starten haft som syfte att belysa dagspressens
ställning i samhället på tre sätt:

• Hur dagstidningsläsningen utvecklas över tid

• Vilka faktorer som bestämmer användningen av
och uppfattningen om dagspress

• Samspelet mellan dagspress och andra meder

Dagspressens ställning hos sina läsare analyseras
utifrån en enkel grundmodell över vilka faktorer som
kan tänkas spela roll för hur människor tar del av
medier. Dessa faktorer är för det första människors
sociala situation, både ifråga om livssituation och
social position. Ur skilda livssituationer växer olika
behov av information och underhållning fram, som
på olika sätt, kan motsvaras av det som medierna
erbjuder. Mediesystemet – dvs. vilka medier som
finns tillgängliga och vad de erbjuder – är den andra
viktiga faktorn för att förklara människors medie-
användning. Mediesystemet som helhet har under
många år expanderat kraftigt, men enskilda medier
har också utvecklats ifråga om såväl form som inne-
håll. Den tredje viktiga förklaringsfaktorn till män-
niskors medieanvändning är det omgivande samhäl-

let och vad som händer där. Det kan handla om ex-
empelvis stora händelser eller mer subtila saker som
ekonomiska konjunkturer. Båda typerna av sam-
hällsfaktorer spelar roll för människors medie-
konsumtion.

Ett flertal publikationer har under årens lopp
emanerat från Dagspresskollegiet om såväl tid-
ningars läsare9 som innehåll.10 Medarbetarstudier –
som kom att bli den tredje delen inom Publicistiska
bokslut, tillsammans med läsar- och innehållsstudier
– har dock inte gjorts inom ramen för just Dags-
presskollegiets arbete, men vid institutionen (JMG)
finns även ett flertal sådana arbeten gjorda.11 Ge-
nom dessa studier och ett nära samarbete med
branschen i många frågor fanns såväl en vetenskaplig
bas som förståelse för branschens villkor. Represen-
tanter från Dagspresskollegiet fanns därför med i
projektet redan från starten, och det var inom ramen
för detta projekt som arbetet som helhet lades upp
och prövades i ett pilotprojekt under våren 2001.
När de reguljära studierna startade under hösten
2001 var det inom Dagspresskollegiets regi.

Syftet med de publicistiska boksluten var dock
något som framför allt formulerades av bransch-
företrädarna. Det var dessa som fick styra vad som
konkret var intressant att undersöka, vilket sedan
operationaliserades till konkreta studier, möjliga att
använda också i vetenskapliga sammanhang.

Publicistiskt bokslut: varför och hur?
De publicistiska bokslutens syfte kan inte direkt
formuleras på ett traditionellt vetenskapligt sätt med
ett innehållsligt fokus, sett till hur de är tänkta att
användas i första hand. Men de kan naturligtvis sät-
tas in i ett vetenskapligt sammanhang också, vilket
görs nedan. Till att börja med stannar vi vid det
praktiska syftet med boksluten, och det kan över-
gripande sägas vara att boksluten ska fungera som
ett instrument för utveckling, förbättring och upp-
följning av redaktionernas arbete på olika plan.

Intentionen har varit att skapa ett undersök-
ningsinstrument som ska fungera för jämförelser
över tid och mellan tidningar. Det ska kunna använ-
das som ett internt arbetsredskap för utvärdering av
redaktionell policy och redaktionella mål och even-
tuella förändringsarbeten. Arbetet med att ta fram de
publicistiska boksluten har således handlat om att
skapa en mall som skulle fungera för undersökningar
av det redaktionella materialet i tidningen, av per-
sonalsituationen på tidningen och av den enskilda
tidningens läsare. Alla delar skulle vara anpassade
till varandra.
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Syftet med de publicistiska boksluten har däre-
mot inte varit att på något sätt ställa upp vad som är
”god kvalitet” för att därigenom söka åstadkomma
någon slags likriktning av svensk dagspress. Vi har is-
tället behandlat begreppet kvalitet på så sätt att vi
satt upp ett antal kriterier på vad som kan vara
kvalitetsaspekter – men det är sedan upp till den en-
skilda tidningen att välja dels vilka kvalitetsaspekter
man vill fokusera, dels vad man i de uppmätta
kriterierna själv uppfattar vara god kvalitet. Det är ex-
empelvis enkelt att enas om att det är god kvalitet när
tidningsdistributionen fungerar varje dag utan förse-
ningar, men det är svårare att enas om huruvida det är
god kvalitet att ha mycket sport i tidningen. Det kan-
ske är bättre kvalitet att låta kulturmaterialet öka på
bekostnad av sporten? Svaret är inte självklart.

Eftersom de publicistiska boksluten helt och hål-
let baseras på jämförelser – med andra tidningar,
inom den egna tidningen över tid, mot redaktionellt
uppsatta mål etc. – är projektet i sin helhet kvanti-
tativt.

Att mäta i en tvåstegsraket
Vissa fenomen är lättare att mäta än andra. Och vissa
fenomen är överhuvudtaget inte möjliga att mäta, vil-
ket är viktigt att vara medveten om. Att det finns be-
gränsningar i metoden överskuggar dock inte det fak-
tum att en kvantitativ metod ger det bästa underlaget
för jämförelser, vilket är nödvändigt för ett projekt
som Publicistiska bokslut.

Tre aspekter av den redaktionella verksamheten
undersöks i ett Publicistiskt bokslut:

• Tidningens redaktionella innehåll

• Hur läsarna ser på sin tidning och hur de använ-
der den

• Redaktionens sammansättning och hur medarbe-
tarna ser på sin tidning

De tre delarna har kommit att utformas som en två-
stegsraket. Första gången en tidning deltar, så deltar

den i hela steg 1, men kan också välja till delar från
steg 2. Efter att ha lagt grunden med steg 1 år 1, är
det sedan möjligt att helt fritt välja mellan bok-
slutets olika delar. Det blir därmed möjligt att delta i
olika omfattning olika år. Det kan illustreras enligt
figur 1, som ska läsas från botten och uppåt.

Senast i mars varje år ska redovisningen av analy-
serna göras, för att de ska komma ungefär samtidigt
som de monetära boksluten. Redovisningen innebär
dels sifferrapporter till de enskilda tidningarna med
deras specifika resultat i förhållande till jämförbara
tidningar, dels en eller flera sammanhållna rapporter
med kommentarer. Även om de publicistiska bok-
sluten formellt sett naturligtvis inte har samma sta-
tus som ett ekonomiskt bokslut, är det ändå en slags
sammanställningar över bland annat hur redaktioner-
na bevakat de lokala offentligheterna under året som
gått. Detta kan på ett gott sätt komplettera de eko-
nomiska boksluten – särskilt med tanke på att de
publicistiska boksluten dessutom är jämförbara mel-
lan olika tidningar, och i så motto gjorda enligt fast-
ställda regler.

Tre delar i två steg
De tre delarna i projektet Publicistiska bokslut finns
alltså i ett bassteg och ett fördjupningsteg om sam-
mantaget sex moduler. Det är naturligtvis möjligt att
tänka sig att antalet moduler i framtiden kan bli fler,
exempelvis avseende tidningen på nätet; idag är det
huvudsakligen papperstidningen som står i fokus,
inte andra eventuella verksamheter och publicerings-
former.

Medarbetarstudierna
Det första steget i medarbetarstudien innebär fram-
för allt en kartläggning av personalsituationen på re-
daktionen. Det är den redaktionella personalens
sammansättning avseende tjänster, könsfördelning,
åldersfördelning etc. som undersöks, men också frå-
gor om exempelvis lämningstider till tryckeri,

Figur 1. Innehållet i Publicistiska bokslut

Medarbetare Innehåll Läsare

Steg 2 analys av medarbetar- analys av inrikes-, utrikes- analys av läsarunder-
undersökning i enkätform och opinionsmaterialet sökning i enkätform

Steg 1 analys av data från den en översikt över tidningen upplagetal, analys av
egna personalavdelningen som helhet samt en analys läsardata från Orvesto

 av det lokala materialet



9 3

förseningsstatistik, frilansbudget och fortbildning
för personalen. Det är en grundläggande kartläggning
för att sätta ljuset på exempelvis åldersstrukturen
på företaget. Ur jämförelsesynpunkt är en av de
mest intressanta jämförelserna här att se hur det
egna företaget ser ut i förhållande till företag av mot-
svarande storlek.

Medarbetarstudien i steg 2 liknar i mycket
läsarstudiens steg 2. I båda fallen handlar det om att
utvärdera den redaktionella produkten. Bland tid-
ningens medarbetare görs det genom en enkät som
distribueras via webben. Frågorna behandlar tid-
ningens praktiska värde, värderingen av tidningen i
förhållande till andra medier, hur man ser på tid-
ningens förändringsbenägenhet och nyhetsvärdering.

I och med att enkäten i steg 2 går ut till samtliga
redaktionella medarbetare blir det också möjligt att
kartlägga exempelvis vidareutbildning på ett mer in-
dividuellt plan än vad gäller medarbetarstudiens steg
1. Utbildningsnivå och mer specifika arbetsuppgif-
ter efterfrågas också här, samt traditionella bak-
grundsfakta. Vad steg 2 avseende medarbetarna dä-
remot inte kartlägger är synen på exempelvis tid-
ningens organisation, jämställdhetsplaner eller
miljöarbete. Det är den redaktionella produkten som
ska utvärderas, inte organisationen.

Innehållsstudierna
Innehållsstudiens första steg innebär två saker: för
det första att tidningen som helhet kartläggs och
mäts, och för det andra en analys av det lokala och
regionala nyhetsmaterialet.

En kartläggning av tidningen som helhet avser
både huvudtidningen och eventuella bilagor. Inne-
hållsfördelningens baser är fyra: redaktionellt ma-
terial, opinionsmaterial, servicematerial samt annons-
material. Mängden annonsmaterial kartläggs alltså,
men finns sedan inte med i den fortsatta analysen.
Allt material som inte är annonsmaterial mäts däre-
mot och delas in i underkategorier till de fyra ba-
serna. Illustrationerna och ”kontaktpunkterna” – dvs.
de fall där läsarna uppmanas ta kontakt med tid-
ningen på olika sätt – identifieras också. Analys-
enheten här är genomgående tidningen som helhet.

En analys av det lokala och regionala materialet
görs också i steg 1. Analysenheten här är inte längre
tidningen som helhet, utan enskilda artiklar. Tre cen-
trala begrepp är bredd, djup och spridning. Med
bredd avses vilka ämnen som avhandlas i det lokala
och regionala materialet, med djup avses typ av ar-
tikel – om det exempelvis är en notis eller en bak-
grundsartikel – och med spridning avses vilka som
får komma till tals. Det är härifrån de vita medelål-

ders männen som nämndes inledningsvis i artikeln
emanerar. Sådant som kodas är exempelvis kön, ål-
der och etnicitet bland de som framträder i tid-
ningen. En fjärde analyspunkt i det lokala och regio-
nala materialet är vad vi kallat ”läsaringångar”, vilket
innebär att exempelvis ett foto, en faktaruta eller ett
citat är framlyfta för att hjälpa läsaren in i texten.

Innehållsstudiens steg 2 består av tre delar: inri-
kes-, utrikes- och opinionsmaterialet. De två första
delarna – inrikes och utrikes – behandlas på exakt
samma sätt som det lokala materialet. Samma be-
grepp är således centrala här: bredd, djup och sprid-
ning. Opinionsmaterialet innefattar såväl traditionellt
opinionsmaterial i form av exempelvis ledare och de-
batt, som recensioner och krönikor. Vad opinions-
materialet handlar om och, i förekommande fall, vem
som är undertecknare, är centrala frågor här. Hela steg
2 har enskilda artiklar som analysenhet.

Från en oktobermånads tidningar slumpas en
vecka ut för innehållsstudierna, utom för kodningen
av opinionsmaterialet då hela månadens material
kodas. Det innebär att en sjudagarstidning kodas sju
dagar, och en tredagarstidning tre dagar. En minimi-
gräns är satt till tre dagar, vilket innebär att tre utgå-
vor för endagars- och tvådagarstidningar kodas.

Läsarstudierna
Läsarstudiens steg 1 är mycket litet; det är inlagt för
att redan i steg 1 få med någonting om tidningarnas
läsare. Från Sifo får Dagspresskollegiet tillgång till
Orvestos räckviddsdata, som är branschens ”stan-
dardmätning” vid sidan av upplagetal och hushålls-
täckning. Vi redovisar läsarprofiler för de enskilda
tidningarna i förhållande till läsarprofiler för Sverige
generellt. Många tidningar abonnerar själva på
Orvestos data, varför det inte blir något tillskott för
dem att få redovisningen via de publicistiska bok-
sluten. Andra tidningar är för små för att abonnera
på Orvesto, och tillika för små för att kunna redovi-
sas med någon slags statistisk säkerhet.

Det är framför allt läsarstudiens steg 2 som ger
ny kunskap om de enskilda tidningarnas läsare. De
frågor som ställs i läsarstudien är i stor utsträckning
desamma som ställs till medarbetarna. Frågorna be-
handlar tidningens praktiska värde, värderingen av
tidningen i förhållande till andra medier, hur man ser
på tidningens förändringsbenägenhet och nyhets-
värdering. Därtill kommer ett antal bakgrundsfrågor
av allmän karaktär.

Samtidigt som tidningen som produkt är det som
ska utvärderas, ska det också vara möjligt att jäm-
föra medarbetarnas och läsarnas syn på exempelvis
vad man tycker att tidningen ska satsa mer eller
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mindre på. Den typen av analyser har tidigare visat
sig vara mycket spännande,12 och torde kunna ge
influenser till många diskussioner på de enskilda
redaktionerna.

Studien i steg 2 genomförs via telefonintervjuer.
Tre olika storlekar erbjuds. För det första en bud-
getvariant om 300 genomförda intervjuer bland all-
mänheten i tidningens spridningsområde. Här finns
det inte någon möjlighet att bryta upp svaren på
undergrupper, utan bara möjlighet att få en redovis-
ning av läsekretsen som helhet. Det andra alternati-
vet är 500 genomförda intervjuer, som med rimlig
säkerhet också kan delas upp i undergrupper. Det
tredje alternativet är 800 genomförda intervjuer,
som ger än större säkerhet än mittenalternativet.

Det vetenskapligt intressanta
i Publicistiska bokslut
Varför gör då inte en konsultbyrå, branschorganisa-
tionen eller ett undersökningsföretag Publicistiska
bokslut? Varför engagerar sig ett forskningsprogram
vid ett universitet i arbetet? Det finns många skäl
till det.

Sett ur branschens synvinkel är det en poäng att
låta arbetet med Publicistiska bokslut ligga vid ett
universitet och inte vid ett kommersiellt företag el-
ler inom branschen själv. Det handlar om neutralitet
och rimliga garantier för att resultaten är vad de ut-
ger sig att vara. Att kunskap om branschens villkor
fanns tillgänglig redan från start är också positivt.

Sett ur Dagspresskollegiets perspektiv handlar
det om ett stort intresse att samla in ett material
som är möjligt att vidarebearbeta. Allt material som
samlas in inom projektet är offentligt efter redovis-
ning. Första årets studier är inte särskilt intressanta
ur ett vetenskapligt perspektiv, och kanske inte an-
dra årets studier heller. Men när många tidningar,
olika tidningar, valt att gå med och göra publicis-
tiska bokslut över sin verksamhet – en del över tid,
andra vid enskilda tillfällen – så kommer det att fin-
nas ett enormt material att bearbeta ur flera veten-
skapliga aspekter för den som är intresserad.
Komparativa studier av enskilda tidningar kommer
att vara möjliga att göra på ett sätt som inte är fallet
idag.

Det nämndes tidigare att det är svårt att formu-
lera de publicistiska bokslutens syfte på ett tradi-
tionellt vetenskapligt sätt med ett innehållsligt fo-
kus. Vad som avses, är att det i allt detta material
inte är möjligt att formulera ett syfte. När data-
materialet finns insamlat och jämförelser på alla led-
der är möjliga att göra – mellan tidningar, över tid,
mellan de olika studierna, mot redaktionella mål –

då, och först då, är det möjligt att formulera vad som
skulle vara vetenskapligt intressanta att undersöka
mot bakgrund av tidigare forskning och olika teore-
tiska ansatser. Och då finns materialet redan insam-
lat. Jag återkommer till detta avslutningsvis.

Utblickar
När den första rapporten av de publicistiska bok-
sluten offentliggjordes, var, som redan nämnts in-
tresset stort från branschen. Men inte bara tidnings-
branschen, och inte bara i Sverige, fanns intresse för
boksluten, utan också utanför såväl bransch- som
landsgränser.

Direkt inspirerade från dagspressbranschens Pu-
blicistiska bokslut är de så kallade Konstnärliga
boksluten.13 Statens kulturråd lade i juni 2002 fram
ett utredningsdirektiv med syftet att utveckla en
modell för att utvärdera kulturens institutioner och
övriga verksamheter. Precis som ifråga om Publicis-
tiska bokslut vill man att de Konstnärliga boksluten
ska vara mätbara, årligt återkommande samt jämför-
bara mellan institutioner och verksamheter. Det är
främst institutionerna själva som ska ha nytta av de
Konstnärliga boksluten, för att kunna arbeta mot
konstnärliga mål samt kunna förändra dessa och ut-
värdera förändringen. Teatrarna är det första kultur-
området att undersökas med Konstnärliga bokslut,
och hösten 2003 är avsikten att Konstnärliga bok-
slut ska kunna börja utvecklas också för andra verk-
samheter.

Det har visat sig finnas ett intresse för publicis-
tiska bokslut också utanför Sveriges gränser. I
Norge tänkte man i termer av publicistiska utvär-
deringar åtminstone redan i slutet av 1999.14 I Norge
har också några tidningar infört en slags publicis-
tiska bokslut, om än inte i den strukturerade form
som görs i Sverige. Istället gör olika tidningar egna
bokslut, där då jämförbarheten inte finns mellan
olika tidningar. De tre delar som de svenska bok-
sluten omfattar, finns heller inte systematiserat i
Norge.15

Nordisk Journalistcenter i Århus, Danmark, har
engagerat sig i Publicistiska bokslut. De var dri-
vande för att få till stånd ett möte mellan företrä-
dare från såväl branschen som forskningen från
Norge, Finland, Danmark och Sverige. Ett första
möte ägde rum på JMG, Göteborgs universitet,
sommaren 2002 då ett femtontal personer träffades
och diskuterade hur de svenska boksluten skulle
kunna användas i och exporteras till de övriga nord-
iska länderna. Under hösten och vintern 2002 fort-
sätter samtalen, och en manual för hur de publicis-
tiska boksluten är gjorda i Sverige ska utarbetas för
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att det ska vara möjligt att göra på ett likartat sätt i
andra länder. Detta kommer att ge möjlighet till
nordiskt komparativa studier.

Värt att nämna är också att Nordisk Journalist-
center också har ett samarbete med Baltikum, och
representanter för Publicistiska bokslut har varit i
alla tre baltiska staterna och diskuterat bokslut med
redaktörer och företrädare för universitet och hög-
skolor.

Boksluten i framtiden, inom bran-
schen och inom vetenskapen
För att de publicistiska boksluten ska kunna fort-
leva, är det nödvändigt att de tidningar som deltar i
projektet känner att de får ut någonting konkret av
sitt deltagande, något så konkret att de direkt kan
använda det som det instrument det är tänkt att vara
i det redaktionella arbetet.

I mars får varje deltagande tidning en samman-
ställning av sina resultat, i förhållande till den grupp
tidningar som man närmast bör jämföra sig med. Vid
ett deltagande i samtliga sex modulerna är det en an-
senlig mängd resultat i statistikform tidningsredak-
tionerna får i sin hand. Mängden data är både posi-
tiv och negativ. Positivt är att varje enskild tidning
själv kan välja vad de vill fokusera; det går att välja
från många olika områden. Negativt är drunknings-
risken; vad ska man välja?

Att samla erfarenheter från hur boksluten an-
vänts – hur man arbetat med dem såväl internt som
externt – och kommunicera hur detta gjorts är därför
något som måste utvecklas framgent. Det är inte
troligt att konkurrenstänkande mellan tidningar
kommer att bli något större problem, utan samar-
bete tidningar emellan och en vilja att dela med sig är
snarare det som verkar vara utmärkande. Fortgår ar-
betet på så sätt, är det också möjligt att skapa en
”uppslagsdatabas” dit man kan vända sig för att få
idéer om hur boksluten kan användas i det redaktio-
nella arbetet. Ett första sådant arbete är på gång,
med e-post-listor mellan deltagarna.

Vad som gjorts på tidningarna efter att det första
bokslutet rapporterats, skiljer sig åt en del. Medan
vissa har använt det enbart i det interna utvecklings-
arbetet, har andra också redovisat sina resultat
externt, mot läsarna – som i exempelvis Piteå-Tid-
ningens fall. När detta skrivs har dessutom bara

steg 1 i tvåstegsraketen genomförts, och troligen är
det enklare att i steg 2 kommunicera resultaten mer
utanför den egna arbetsplatsen.

Hur de publicistiska boksluten kan komma att
användas i vetenskapligt arbete är svårt att sia om.
Det som går att ha någon uppfattning om, är vilka
möjligheter det insamlade materialet ger för olika
slags analyser. Några exempel:

• Journalistikens villkor skulle till exempel kunna
belysas på många olika sätt, genom att använda
data från framför allt medarbetarstudierna och
innehållsstudierna. Vid studier över tid – dvs. när
boksluten gjorts i många år – vore de eventuellt
förändrade villkoren inom journalistiken av in-
tresse att studera.16

• Tidningsinnehållets betydelse för konsumtion av
detsamma går att studera på ett sätt som oftast är
omöjligt i vanliga fall, eftersom man som forskare
saknar tillgång till endera innehålls- eller pub-
likdata. Analyser på aggregerad nivå har gjorts,17

men väl så intressant är att samla detaljerade data
från flera olika slags tidningar för att möjligen se-
dan aggregera på det sätt man finner betydelse-
fullt.

• Betydelsen av att vara verksam i olika sociala
rum med olika slags habitus är ett annat område
möjligt att studera; när journalisterna på enskilda
tidningar bedömer samma produkt som läsarna av
samma enskilda tidningar, kan det ge mängder med
uppslag till jämförelser och diskussioner i exem-
pelvis bourdieuska termer.18 Också olika slags tid-
ningar borde kunna ge möjlighet till denna typ av
analyser.

• Genderstudier, där det är möjligt att använda alla
tre typerna av studier utifrån såväl ett kritiskt
perspektiv som ett liberalt.19

Och därmed har säcken knutits ihop. När Olov
Carlsson på Piteå-Tidningen gör sitt Publicistiska
bokslut om ett antal år, då behöver han kanske inte
skämmas över att det är så få kvinnor i hans tid-
ning. Kanske har unga, kvinnliga, arbetslösa invand-
rare då också fått en plats i den offentlighet som den
lokala dagstidningen utgör, och vars innehåll fortfa-
rande är en bas i många människors mediekonsum-
tion.
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Noter

1. Piteå-Tidningen (2002-04-17). Del av krönika.
2. Se Andersson Odén (2002a).
3. Se exempelvis Journalisten (2002, nr 11) och Pres-

sens Tidning (2002, nr 7).
4. Se exempelvis de årliga rapporterna från Gransk-

ningsnämnden som huvudsakligen avser att besk-
riva innehållsförändring över tid.

5. Exempelvis i Norge, där norska Journalisten be-
skriver liknande projekt som Publicistiska bokslut
i juni 2002 (mer om detta nedan). World Associa-
tion of Newspapers (WAN) har också gett ut en
skrift där de uppmanar till redaktionella mätningar.

6. Jutterström (2000). Christina Jutterström var
hösten 2000 doktorand vid JMG, Göteborgs uni-
versitet, efter att ha varit gästprofessor vid samma
institution under läsåret 1997/1998. Idag är
Jutterström VD för SVT.

7. Se not 4.
8. De som deltog i det första mötet på Nerikes Alle-

handa i Örebro i december 2000 var Anders Ahl-
berg (huvudredaktör på Vestmanlands Läns Tid-
ning), Gunilla Bejbro Högfeldt (chefredaktör på
Östgöta Correspondenten), Torbjörn Bergmark
(chefredaktör på Västerbottens-Kuriren), Olov
Carlsson (chefredaktör och VD på Piteå-Tidnin-
gen), Christina Jutterström (initiativtagare), Kris-
ter Linnér (chefredaktör på Nerikes Allehanda),
Göran Lundberg (chefredaktör och VD på Ingress
Media), Hans Månsson (chefredaktör på Syd-
svenska Dagbladet), Rolf Nilsson (konsult), Anita
Sandell (chefredaktör på Värmlands Folkblad)
samt Ingela Wadbring (forskare vid Dagspress-
kollegiet). Merparten av personerna – eller i vissa
fall någon annan på samma tidning – återfinns
också idag i projektets referensgrupp.

9. En stor mängd rapporter kan sökas på hemsidan:
www.jmg.gu.se /projekt /Dagspresskol legie t /
publicerat. De viktigaste publikationerna kan sägas
vara Weibull (1983); Weibull och Björkqvist
(1989); Weibull och Kratz (1995) samt Wadbring
och Weibull (2000).

10. Se exempelvis Høst och Severinsson (1997) samt
Nilsson och Severinsson (2001).

11. Se exempelvis Löfgren Nilsson (1999); Melin-
Higgins (1996) samt Weibull (1989).

12. Se exempelvis Strid (2000).
13. Statens kulturråd (2002).
14. Stavanger Aftenblad (1999-12-02).
15. Se exempelvis norska Journalisten (2002, juni)
16. Jfr exempelvis McManus (1994). Exempel på min-

dre analyser där bokslutets olika delar represente-
ras finns i Andersson Odén (2002b), där delar av
journalisters produktionsmässiga villkor finns besk-
rivna.

17. Som svenskt exempel kan nämnas Nilsson och
Severinsson (2001) och ett internationellt exempel
är Klaus Schönbachs (t.ex. 1997) stora projekt där

marknads- innehålls- och publikdata analyseras för
att se framgångsfaktorer. Exempel från andra ana-
lyser där flera typer av data återfinns – dock inte
på aggregerad nivå – är exempelvis Alström och
Nord (2002) eller Nord och Nygren (2002).

18. Bourdieu (1986); Broady och Palme (1992).
19. Se t ex van Zoonen (1991).
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