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När verkligheten inte duger som den är
En studie av tv-journalistikens praktik

MATS EKSTRÖM

I olika omgångar har jag under de senaste åren (till-
sammans med kollegor) genomfört deltagande ob-
servationer vid tv-redaktioner där nyhets- och
aktualitetsprogram produceras. Vi har (under cirka
en vecka på varje redaktion) följt produktionspro-
cesserna, deltagit vid möten, intervjuat personalen,
suttit med på redaktionerna, i redigeringsrummen
etc. För mig, som medvetet naiv observatör, är det
två saker som varit påfallande; för det första att så
mycket av det redaktionella arbetet handlar om att
anpassa verkligheten till tv-journalistikens model-
ler och format, detta genom olika former av regis-
serande och konstruerande; för det andra den själv-
klarhet med vilken journalister tar sig rätten att uti-
från egna intressen kontrollera, redigera och regis-
sera andra människors framträdanden i tv-mediets
offentlighet.

Det övergripande syftet med denna artikel är att
undersöka, och empiriskt illustrera, hur detta kon-
struerande och regisserande kan komma till ut-
tryck, samt under vilka strukturella villkor som
detta sker och möjliggörs. Mer specifikt avgränsas
undersökningen till, för det första, det journalis-
tiska arbetet och produktionen av programmen.
Frågorna är bl a följande: Vilka friheter att konstru-
era och regissera tar sig tv-journalister i praktiken?
Hur inriktas det redaktionella arbetet? Vad sker
bakom de färdiga programmen? Vilka strategier till-
lämpas? För det andra undersöker jag vad det är
som gör människor benägna att ställa upp på
journalistikens villkor.1  En av de grundläggande
betingelserna för dagens tv-journalistik är att re-
daktionerna ges rätten att använda intervjuper-
soner, gäster etc i sina produktioner. Resultatet av
våra studier talar för att denna rättighet sällan ifrå-

gasätts. Hur kommer det sig att så många faktiskt
ställer upp, anpassar sig och låter sig användas?

Innan jag under några olika rubriker ger åtmins-
tone en del svar på dessa frågor, vill jag kort sätta
in undersökningen i ett större sammanhang. Myck-
et tyder på att journalistiken, under senare hälften
av 1900-talet, successivt flyttat fram sina positio-
ner. Journalistiken har stärkt sin roll som framträ-
dande samhällsinstitution, en institution som andra
institutioner och individer tvingats anpassa sig till
alltmer. En viktig del i detta är utvecklingen av tv-
journalistik som inte bara har stor potentiell ge-
nomslagskraft, utan också karakteriseras av redak-
tionernas starka kontroll över produktionsproces-
serna, en kontroll som utnyttjas i syfte att produ-
cera sådana tv-program som man hoppas skall till-
tala en stor publik.

Ekecrantz och Olsson menar i boken Det redige-
rade samhället att tidningsjournalistiken under
1900-talet utvecklats från en refererande och
informationsförmedlande journalistik till en allt-
mer aktivt redigerande journalistik. Nyhetsorga-
nisationer utvecklas med en hög grad av autonomi
och med rutiner för en självständig textproduktion.
Weibull (1997) presenterar ett perspektiv för histo-
riska studier av radionyheter som uppmärksammar
liknande tendenser. Förenklat kan man säga att
radionyheterna någon gång kring mitten av 1900-
talet utvecklades från förmedling av händelser och
reproduktion av material från källor, till att bli mer
av en organiserad verksamhet för produktion av ny-
heter. Liknande beskrivningar av radions och tele-
visionens utveckling gör Thurén (1997). Radions
aktualitetsinslag under 30-talet bestod till stor del
av referat från offentliga händelser, s k ”mikrofon-
besök”, samt experter som i föredragsform fick re-
dogöra för sina specialiteter. Från mitten av 1950-
talet, då televisionen startade, utvecklades en mer
självständig journalistik, som förväntades ta egna
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initiativ till att kritiskt granska, arrangera debatter
och driva opinionsbildning. Detta aktualiserade
frågor om saklighet och objektivitet. Bra journalis-
tik skulle vara självständig men objektiv och und-
vika att tala med egen stämma.

Dagens tv-journalistik har i många fall gått
betydligt längre än så. Journalister talar med egen
stämma (om än ofta genom andra). På ett alltmer
självklart sätt har journalistiken gjort det till sin
uppgift att producera och regissera offentliga sam-
tal (Ekström, 1997; Ekström och Eriksson, 1996).
Inom den alltmer kommersialiserade och konkur-
rensutsatta nyhetsjournalistiken tar man sig allt
större friheter att prioritera effektfull dramaturgi
före traditionella journalistiska ideal. Utifrån stu-
dier av norska tv-nyheter skriver Sand och Helland
(1998, s. 231): ”Människorna i nyheterna blir i
ökad grad statister i journalistikens dramaturgiska
grepp ... Den nya journalistkulturen gör inte inter-
vjuer, den samlar uttalanden som skall passa berät-
telsen.” I vissa fall drivs detta så långt att gränser-
na mellan fakta och fiktion, journalistik och drama,
offentlig debatt och teater blir svåra, om ens me-
ningsfulla, att upprätthålla. Den epistemologi som
tillämpas ställer i många fall mycket låga krav på
vad som skall betraktas som tillräckligt sant, allsi-
digt och objektivt. Tv-journalistiken har (kanske
något paradoxalt) flyttat fram positionerna så långt
att gränserna mellan journalistik och tv-produktion
i allmänhet luckrats upp (se t ex Altheide och
Snow 1991).

Utvecklingen av en alltmer självständig och ak-
tiv journalistik kan naturligtvis delvis motiveras i
relation till idén om den kritiska granskningen som
en viktig del i journalistikens uppdrag. Att bara
låta personer komma till tals på egna villkor, utan
redaktionell bearbetning, är inte förenligt med
denna idé. Journalistikens altruistiska strävan att
bistå den upplysta allmänheten ger dock bara en
mycket begränsad förklaring till den ovan skisse-
rade utvecklingen inom journalistiken. Tv-journa-
listiken är utsatt för en allt hårdare konkurrens om
publikernas uppmärksamhet. I strävan att profilera
sig, göra något nytt och annorlunda, något som kan
tilltala en allt mer svårfångad publik, ligger det
nära till hands att redaktionerna inriktar sitt arbete
på att skapa bra berättelser, sensationella (media)
händelser och effektfull dramatik på bekostnad av
sakliga beskrivningar. I denna situation duger näm-
ligen verkligheten sällan som den är. Men det är
inte bara redaktionernas (och tv-bolagens) intres-
sen som styr, utan också de enskilda journalisternas

strävan att göra ett bra jobb, att vinna status inom
det egna fältet. En skapande dramatiserande jour-
nalistik är, inom stora delar av journalistikens fält,
inte bara legitim utan också prestigefylld.

Jag skall nu övergå till att undersöka de mer
specifika frågor som formulerades ovan. Artikeln
bygger på empiriska studier på följande red-
aktioner: Mosaik (ett magasinprogram som produ-
ceras inom SVT, public service, och som i repor-
tage och studiosamtal tar upp frågor om det mång-
kulturella samhället), Striptease (undersökande,
granskande samhällsjournalistik, producerat inom
SVT), Svart eller vitt (samtals- och debattprogram
av tabloidkaraktär, producerat av Dabrowski TV
för TV4), samt Aschberg och co (program produce-
rat av Strix för TV3, i vilket Robert Aschberg och
en panel med fyra gäster samtalar om aktuella ny-
heter, blandat med korta reportage). Framställ-
ningen koncentreras till några valda teman. Inom
varje tema ger jag konkreta exempel från inslag
som producerades under den tid vi befann oss på
redaktionerna. Det finns förhållanden i dessa ex-
empel som är mer specifika men jag hävdar också
att de visar på generella mekanismer och struktu-
rella förhållanden som är grundläggande för myck-
et av dagens tv-journalistik. Jag använder begrep-
pet tv-journalistik i vid mening och låter det om-
fatta sådan produktion av fakta- och aktualitetspro-
gram som man på de aktuella redaktionerna (helt
eller delvis) betraktar som journalistik (oavsett om
det är s k populärjournalistik eller mer ”seriös”
journalistik). Att märka är dock att det material
som här tas upp inte innehåller någon traditionell
nyhetsjournalistik, utan olika former av aktualitets-
program (för liknande studier av nyhetsjournalistik
se t ex Ekström och Nohrstedt, 1996; Sand och
Helland, 1998).

Produktion av mediehändelser
Altheide och Snow (1991, s. x) argumenterar för att
den organiserade journalistiken är död. Vad de
åsyftar är för det första att journalistikens praktik
blivit mycket starkt kopplad till medieformat, att
tv-journalistikens arbetsformer anpassats till att
producera bra tv, detta istället för att undersöka
sakfrågor. För det andra är de ämnen och händelser
som journalister rapporterar om i allt större ut-
sträckning produkter av medierna och journalis-
tiken. Många andra har likt Altheide och Snow be-
traktat de händelser vi kan ta del av i medierna som
(i en eller annan mening) producerade och skapade.
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Mediehändelse har blivit ett vanligt förekommande
begrepp (se t ex Fiske, 1994; Dahlgren, 1989; Ek-
ström, 1996, 1997).

Påpekanden att medieproducenterna skapar de
händelser vi som publik kan ta del av har lett till
ofta ofruktbara diskussioner såväl inom vetenska-
pen (mellan konstruktivister och realister) som
mellan medieforskare och journalister. Slående är
att meningsmotståndarna i dessa diskussioner säl-
lan gjort några större ansträngningar för att försöka
begripa vad den andra parten menar. Ett problem
med den konstruktivistiska forskningen är (förutom
mångtydigheten i begrepp som konstruera och
skapa) dess ofta starka textfokusering. Om vi är ute
efter att undersöka i vilken mening tv-journalis-
tiken skapar händelser, finns det stora fördelar med
att studera produktionen av texter och program, de
olika strategier som tillämpas och de val som görs.
Innan jag ger några exempel på hur mediehändelser
skapades i det redaktionella arbete som vi studerat,
skall jag först i tre punkter klargöra vad jag lägger
för olika innebörder i begreppet mediehändelse
(Ekström, 1997):

En mediehändelse kan vara en händelse som
produceras och iscensätts av redaktionen och som
händer i medierna (och inte någon annanstans).
Dessa händelser formas inom ramen för journali-
stikens modeller och mediets specifika logik.

Med mediehändelse kan också menas händelser
som inträffat i verkligheten utanför medierna men
som presenteras i medierna med en innebörd som
är så starkt präglad av journalistikens modeller och
mediets logik att gränserna mellan det ursprungli-
gen inträffade och det av medierna formade är otyd-
liga och svåra, om ens möjliga, att urskilja.

Det som gör något till en mediehändelse kan
också vara en betydande intertextualitet, att tex-
terna/programmen får sin innebörd i relation till
andra medietexter. Mediehändelser formas ofta i
processer genom vilka medierna bygger vidare på,
och refererar till, varandra.

Låt mig nu exemplifiera hur skapandet av
mediehändelser kan komma till uttryck i tv-jour-
nalistikens praktik.

Kännetecknande för program som Svart eller
vitt och Aschberg och co, vilka bygger på direkt-
sända eller direktbandade studiosamtal, är att
produktionsprocesserna inriktas helt på återan-
vändning och förädling av sådant som tagits upp i
andra medier. På Aschberg och co beskriver produ-
centen tanken med programmet på följande sätt:
”Det handlar om att vrida nyheterna ett varv till”.
Redaktionen letar efter ämnen som kan användas
för spektakulära och underhållande studiosamtal.

Det som skall locka publiken är inte möjligheten
att få information om något som inträffat under da-
gen. Publiken erbjuds istället vara med om själva
händelsen när en grupp av (väl valda) personer,
med Aschberg som programledare, inom ett genom-
tänkt tv-format, samtalar om något på ett förhopp-
ningsvis underhållande sätt. Det är gästerna som
tillsammans med programledaren har i uppgift att
skapa händelsen. Vad gästerna vet om det aktuella
ämnet är av underordnad betydelse, det avgörande
är att de med sina inlägg kan bidra till att det ”hän-
der något” i programmet, att någon säger något
oväntat, utmanande eller anmärkningsvärt, att det
blir en rolig diskussion etc.

På motsvarande sätt skapas särskilda händelser
även i nyhetsprogram, magasinprogram och talk
shows. Publiken erbjuds att få vara med om kända
politikers offentliga bekännelser, iscensatta sam-
mandrabbningar, extraordinära intervjuer med
brottslingar och brottsoffer etc.

Huvudsaken i denna produktion av mediehändel-
ser är det sätt på vilket de offentliga samtalen kon-
strueras, med väl valda människor, en genomtänkt
form och dramaturgi, detta för att det verkligen
skall hända något som publikerna finner värt att
vara med om. Dessa händelser bygger vanligtvis vi-
dare på sådant som tidigare uppmärksammats i me-
dierna. Huvudpersonerna är ofta kända genom me-
dierna. I vissa fall får dessa händelser närmast ka-
raktären av attraktioner (för en utvecklad analys av
tv-journalistikens attraktioner se Ekström, 1998).

Ett exempel från Svart eller vitt:

I kvällstidningarna kunde man våren
1996 läsa att en ung känd och tidigare
mycket omskriven kvinnlig artist hade
gjort ett skandalöst framträdande på en
konsert. Hon infann sig flera timmar för
sent och gjorde ett mycket kort framträ-
dande. Artisten hävdade att spelningen
var avbokad och att hon tvingats dit av
artistförmedlaren. Den senare hade en
annan version. Svart eller vitt gjorde ett
inslag om detta, upplagt som en spekta-
kulär direktsänd konfrontation mellan
artisten och hennes artistförmedlare. I
redaktionens strategier ingick inte bara
det mycket väl genomtänkta manus som
programledaren skulle utgå från, utan
också att man inte lät huvudpersonerna
få veta att motparten skulle medverka.
Researcherna fick i uppgift att se till så
personerna inte möttes utanför studion
innan programmet. Av produktionspro-
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cessen framkom tydligt att redaktionen
inte alls var intresserad av att ge en så
sanningsenlig bild som möjligt av hän-
delserna i samband med konserten. Syf-
tet var snarare att iscensätta en spekta-
kulär händelse. Under manusmötet för-
utspådde programledaren att det skulle
bli ett riktigt krig i studion. Redaktören
och producenten svarade med att insla-
get skulle bli ”mycket uppfriskande” och
”djävligt kul”.

Rundgången i medierna, förädlingen av redan pre-
senterade nyheter, är i vissa fall av sådan karaktär
att medierna framstår som självförsörjande och
självtillräckliga. På redaktionen för Aschberg och
co var skrivborden fulla med tidningar och tid-
ningsurklipp, radioapparater som stod på lite tyst,
tv-apparater med lappar som angav tiderna för de
sändningar man brukade följa. Personalen blädd-
rade i tidningar, bevakade tv-sändningar, kommen-
terade det som sas och prövade uppslag till olika
ämnen. Redaktionen var ett konkret och påtagligt
uttryck för tv-journalistikens beroende av andra
medier. Här liksom på andra redaktioner var andra
medier en oundgänglig källa. Utan tillgången till
dessa medier skulle många produktioner falla ihop
totalt. Från tv, radio och tidningar hämtas faktama-
terial, formuleringar, uppslag till gäster och ämnen
för nya mediehändelser.

Ett exempel från Aschberg och co:

Som ett avslöjande presenterade tid-
ningen Expressen följande nyhet: Tid-
ningen Se & Hör påstås ha frågat kron-
prinsessan Viktoria om hon ställer upp
som baddräktsmodell mot att tidningen
betalar en miljon till Röda korsets verk-
samhet. På Aschberg och co läste man
Expressens artikel, tog upp detta som en
nyhet och byggde i sitt inslag på med lite
egna intervjuer med olika kändisar som
svarar på frågan om hur mycket betalt de
skulle ha för att ställa upp som bad-
dräktsmodeller. I studion kommenterade
sedan ett antal andra kända svenskar
nyheten, delvis utifrån resultaten av in-
tervjuerna.

Varför inriktas då produktionerna i så stor utsträck-
ning på att återanvända och bygga vidare på det
som finns i andra medier. Låt mig ge tre komplette-
rande förklaringar:

Innehållet i andra medier utgör ett mycket lät-
tillgängligt material för produktion av nya program,
ett material som dessutom har en stor omfattning
och förnyas dagligen. För redaktioner som med re-
lativt små personella resurser, på kort tid, skall
producera nya program med jämna mellan rum (i
bland flera gånger i veckan) är andra medier en
oundgänglig källa.

Genom att relatera till det som sagts i andra me-
dier garanteras programmens aktualitet, detta i en
mediekultur där aktualitet tenderar att bli det-
samma som medial uppmärksamhet. På redaktio-
nerna tycks man ofta utgå från att verkligheten i
medierna är den verklighet och de referensramar
som inte bara journalisterna utan också publikerna
och de medverkande gästerna har gemensamt.

I mycket tv-journalistik tillämpas en epistemolo-
gi som kan sammanfattas på följande sätt: Det som
står i tidningarna, det som sägs i andra program, är
tillräckligt sant (även om man vet att dessa källor
inte alls behöver vara särskilt tillförlitliga). Detta
ger journalisterna möjligheten att använda (ofta re-
dan tillspetsade och till medielogiken anpassade)
verklighetsbeskrivningar från andra medier, utan
att själva anse sig behöva ta ställning till, eller ta
ansvar för, sanningshalten i dessa utsagor.

Mediehändelser produceras också i den mer be-
rättande tv-journalistiken, som är inriktad på att re-
konstruera verkliga händelser inom ramen för en
tänkt berättarstruktur (story) och utnyttja det
audiovisuella mediets kapaciteter för effektiv
storytelling. Ett sådant berättande utgör en central
komponent i s k ’true life stories’, men också i re-
portage som sänds i andra program, t ex i den un-
dersökande journalistiken. Detta är ett ämne i sig
som jag inte skall gå in närmare på här (se t ex Ek-
ström och Eriksson, 1998; Ekström, 1998; Dahl-
gren, 1990; Kozloff, 1992). Låt mig bara kort ex-
emplifiera vad detta skapande kan handla om i den
journalistiska praktiken. Ett problem för tv-
journalistiken är att de händelser som man vill
skildra ofta redan inträffat, vilket innebär att själva
händelseutvecklingen inte kan visualiseras (jfr
Corner, 1995). I ett program som Striptease, där
den dramatiserade skildringen av en händelseut-
veckling ofta är en viktig del i reportagen, tilläm-
pas olika produktionssätt för att kompensera detta.
Ett av dessa är att som redaktion själv skapa den
handling som skall skildras, så att man på detta
sätt kan vara där med kameran när det händer.
(Fördelen med detta är också att ingen annan kan
vara där med kameran.) Ett exempel är när den per-
son som i en berättelse utpekas som skurk provoce-
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ras till en viss handling av journalisten, som därige-
nom kan skildra detta, antingen öppet eller som ib-
land med dold kamera och under falsk identitet.
Själva händelsen blir här skurkens sätt att handla när
han ställs inför den aktuella situationen. Inte sällan
får denna händelsen en central och starkt dramatisk
betydelse genom det sätt på vilket reportagen byggs
upp. Ett annat exempel på hur journalistiken skapar
handlingen, och därigenom kan skildra den direkt, är
då man iscensätter intervjuer där de anklagade ställs
mot väggen. Dessa intervjuer planeras noga och läggs
upp på ett genomtänkt sätt, delvis för att de skall
fungera som bevis, men mycket också för att det i
sig skall bli en händelse värd att titta på. Iscen-
sättningen av sådana händelser är en mycket viktig
del i produktionsprocessen, eftersom frågan om hur
lyckade dessa blir (om det blir en händelse med till-
räcklig dramatik som också passar den planerade
berättelsen), kan vara helt avgörande för om det
överhuvudtaget skall bli ett reportage på det ak-
tuella ämnet (se Ekström och Eriksson, 1998).

Hur debatter blir
iscensatta föreställningar
Många aktualitetsprogram gör anspråk på att vara
offentliga debatter. En offentlig debatt känneteck-
nas idealt sett av följande (jfr Habermas, 1984).
Debatten skall vara öppen och möjliggöra olika
åsikter i en fråga. Den skall karakteriseras av ett
kritiskt resonerande där olika uppfattningar prövas
mot varandra. Debattörerna förutsätts vara beredda
att ompröva sina uppfattningar. Olika uppfattningar
värderas med avseende på hållbarheten i de argu-
ment som framförs. Debatter skall kunna generera
nya uppfattningar, delade meningar och ömsesidig
förståelse. Motsatser till detta är samtal där vissa
utnyttjar sin makt och ställning för att övertala an-
dra, debatter som är regisserade på förhand, samt
debatter anpassade till ett format och en logik där
den oupplösliga konfrontationen är en huvudsak.

Genom journalisters/medieproducenters ambi-
tioner att göra bra tv får de s k debattprogrammen
inte sällan karaktären av mer eller mindre välregis-
serade föreställningar. (Ekström, 1997; Ekström
och Eriksson, 1996). Styrande för arbetet på redak-
tionerna är att debatten skall spelas upp för en pu-
blik. I de prioriteringar och val som görs i arbetet
är dramaturgi och iscensättning ofta viktigare än
debattens innehåll. Det format som deltagarna för-
väntas anpassa sig till omöjliggör mer ingående re-
sonerande, genomtänkta svar, och samtal där delta-

garna verkligen lyssnar på vad andra säger, istället
för att bara förbereda sitt eget framträdande. De
som deltar gör detta inom ramen för förutbestämda
roller. När dramaturgin är uppbyggd kring en kon-
flikt får debatten inte utmynna i gemensam förstå-
else. Deltagarna förväntas hålla fast vid sina upp-
fattningar.

På redaktionen för Svart eller vitt var arbetet
med flera av de inslag vi följde inriktat på att
iscensätta en konflikt med effektfull dramaturgi. Vi
kunde observera åtminstone fem strategier som var
vägledande för arbetet:

I valet mellan olika gäster prioriterades perso-
ner som i samband med researchen uttalade entydi-
ga och uppseendeväckande åsikter. Personer som
uttalade sig nyanserat och verkade vara beredda att
ompröva sin uppfattning hade låg prioritet. En vik-
tig uppgift för researcherna var att kontrollera så
att de utvalda skulle ”hålla”, att de dels var bered-
da att hålla fast vid sina åsikter, dels verkade ha
förmågan att prata under de speciella villkor som
råder i tv, där tiden är knapp och där själva framträ-
dandet, hur man säger något, är av särskild bety-
delse.

Stort arbete lades ner på att utarbeta ett manus
med effektiv dramaturgi konstruerad kring me-
ningsmotsättningar. Under produktionsprocessen
reviderades manus flera gånger. Redaktionen reso-
nerade fram och tillbaka hur olika personer skulle
”användas”, var och hur de skulle få komma in i
samtalet. Ett viktigt grundmaterial i detta arbete
var researchernas telefonintervjuer med gästerna.
Med detta grundmaterial placerades gästerna in i
en dramaturgi där vissa blev huvudpersoner, andra
fick biroller och några blev en slags reserver. Be-
greppet ”overcasta” användes som uttryck för att
man för säkerhet skull bjuder in fler gäster än vad
som får plats i programmet, eftersom det kan visa
sig att någon inte ”håller”. Det hände också att bo-
kade gäster avbokades om man märkte att man inte
hade någon användning för dem. I manus skrev re-
daktionen in färdiga frågor vars formuleringar och
placering var väl genomtänkt. Frågorna ställdes
sällan för att man skulle få veta något man inte vis-
ste, utan tvärtom för att man visste eller trodde sig
veta vad personerna skulle svara. Programledarens
frågor var det instrument genom vilket redaktionen
försökte realisera den planerade dramaturgin.

En viktig del i redaktionens kontroll över samta-
let var att endast redaktionen hade kunskap om vil-
ken plats som var och en skulle fylla i dramaturgin,
vilka roller de skulle ha och vad som kvalificerat
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dem som gäster. Redaktionen bedömde vad gästerna
behövde känna till, och vad de inte borde känna till,
om hur inslaget var upplagt. Det hände att redaktio-
nen av strategiska skäl undvek att informera de
medverkande om vilka andra som skulle delta och
vilka åsikter de hade. Här finns således en viktig
skillnad mellan iscensättningen av ett debattpro-
gram och en teaterpjäs. I det senare fallet är aktö-
rerna väl informerade om sina roller och det finns
ingen anledning för regissören att undanhålla manu-
set och tankarna bakom regin för skådespelarna.

Innan sändningen förbereddes gästerna. Nervösa
huvudpersoner lugnades, personer uppmuntrades
till kritiska uttalanden genom att redaktionen be-
skrev motståndaren på ett ofördelaktigt sätt, etc. På
redaktionsmötena bestämde man sig för att vissa
personer måste ”peppas” för att de verkligen skulle
säga något som var viktigt för framställningen. Att
förbereda gästerna var en av researchernas huvud-
uppgifter.

Under sändningen var det programledarens upp-
gift att ställa frågor och fördela ordet på ett sådant
sätt att redaktionens intentioner realiserades. Själv-
klart avvek samtalen delvis från det nerskrivna ma-
nuset. Men genom inplanerade frågor, genom att
avbryta, genom att undvika frågor som skulle
kunna motivera gästerna att ompröva sina åsikter
och bli för mycket överens etc., styrde program-
ledaren samtalet i den tänkta riktningen. I vissa fall
dirigerade också producenten från kontrollrummet,
uppmanade programledaren (i hans snäcka) att
bryta ett samtal, att gå över till någon speciell per-
son i studion, att ställa en särskild fråga osv.

Ett exempel från Svart eller vitt (som illu-
strerar några av de fem punkterna ovan):

En debatt om dödsstraff planerades. Te-
sen var att allt fler ungdomar är för döds-
straff. En researcher tog kontakt med en
skola för att söka rätt på elever som hade
särskilt starka åsikter och var tydligt för
och emot dödsstraff. På redaktionen gick
man igenom de ungdomar som skulle
komma till studion och valde ut ”de
bästa” för huvudroller i programmet. På
manusmötet lanserades bl a idén att
programledaren skulle ställa en öppen
fråga till dem som medverkade i studion,
där hon bad dem som var för dödsstraff
att räcka upp handen. Jag återger en del
av diskussionen på redaktionen för att il-
lustrera hur journalistikens konstrue-
rande kan komma till uttryck:

Producent: Det får mer effekt om vi frå-
gar ’vilka här är emot dödsstraff’. Det
krävs ju alltid nånting att räcka upp en
hand va, vi vill ju få fram att det har skett
en omsvängning, att fler och fler kan tänka
sig att ....
Programledare: Det är fler emot än som
är för.
Producent: Jaja men ... förut var ju i prin-
cip alla emot, nu finns det ett antal, gan-
ska många, skrämmande många som är
för dödsstraff.
Programledare: Du menar att det blir en
bättre effekt om jag frågar hur många
som är emot dödsstraff?
Producent: Mmm.
Redaktör: Jag tycker att det blir en bättre
effekt om man frågar hur många som är
för.
Programledare: Risken är att ingen räcker
upp handen och då får det ingen effekt
alls.
Här följer sedan en diskussion där en av
researcherna menar att man får kolla
med gästerna innan så att de verkligen
räcker upp handen. Programledaren fram-
håller att frågan är vilka som kan tänka
sig dödsstraff och researchern säger att
ungdomarna har sagt att dom kan tänka sig
det. Diskussionen fortsätter:
Programledare: Annars skulle vi ju inte
ha dom här.
Research 1: Nä men det har dom ju sagt
att dom ...
Research 2: I artikeln ja (syftar på en tid-
ningsartikel som reportaget delvis
byggde på) men jag har ju intervjuat dom
och det är inte riktigt samma sak.
Research 1: Jo men dom säger ju det där
också att dom kan tänka sig det.
Research 2: Mmm men om dom får den
här frågan så direkt så säger dom: ’Nej
jag vill inte ha dödsstraff.’ Det finns
vissa som efter ett visst resonemang sä-
ger att skall jag jämföra det med det så
är jag för dödsstraff. Så den här frågan
skulle hon inte räcka upp handen på.
Programledare: Kan man överhuvudtaget
tänka sig dödsstraff då måste man räcka
upp handen och sen får dom utveckla det
sen.
Research 1: Ja precis.
Research 2: Mmm.
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Programledare: För att det är det dom
är här för, annars kan dom lika gärna, an-
nars är jag inte intresserad att se dom.
Research 2: Nää visst jag ville bara peka
på ett osäkerhetsmoment här.
Programledare: Jo men att det får vi ta
innan programmet med dom.
Producenten instämmer och säger till
researcherna att tala med de medver-
kande innan programmet.

Valet av gäster till pratprogram
Ett flertal av de aktualitetsprogram som vi kan se i
svensk tv bygger på direktsända (eller direkt-
bandade) studiosamtal. I dessa program har gäs-
terna en helt avgörande betydelse. Arbetet med
program som Svart eller vitt är till stor del koncen-
trerat till att söka rätt på, och lyckas engagera, bra
gäster. Med utgångspunkt i en idé om vad ett inslag
skulle handla om, inventerade redaktionen tänk-
bara gäster. Därefter var det researchernas uppgift
att ringa upp personer och intervjua dem. Två saker
var viktiga att ta reda på, dels vad personerna hade
för åsikter i den aktuella frågan, dels om de tycktes
kunna fungera bra i tv. Utifrån dessa intervjuer av-
gjordes om personen gick att använda. Om så var
fallet försökte man boka personen.

Ett exempel på hur det kunde låta på redak-
tionen för Svart eller vitt:

Research: Peter Settman säger något
djävligt bra. Han säger att alla managers
är lika oseriösa. Han säger att det bara
handlar om att tjäna pengar.
Redaktör: Och det är han beredd att säga?
Research: Ja visst. Och han är en bra per-
son. Han passar in i mixen.

En viktig kompetens i detta arbete är att känna till
tänkbara gäster. Redaktionen för Svart eller vitt
hade något som liknade en samlad personbank som
de inventerade när de skulle ha tag på en person till
en viss roll. Denna personbank bestod huvudsakli-
gen av kändisar av olika slag. Under redaktions-
mötena gick man igenom tänkbara personer, reso-
nerade om vem som kunde vara bra i en viss roll,
vilka som troligen var för respektive mot i en viss
fråga osv.

Aschberg och co arbetade inte utifrån lika detal-
jerade manus som Svart eller vitt. En bra komposi-
tion av mycket olika personer, som alla var beredda
att uttrycka starka åsikter, inom ramen för pro-
grammets idé och format, skulle här i sig garantera

att det blev bra tv-program. ”En bra gäst skall ha
åsikter och våga står för dom. De ska vara vassa och
verbala” (redaktör).

I båda programmen var gästernas agerande en av-
görande sak när programmen utvärderades. I
kontrollrummet under sändningen kunde det låta så
här: ”Bra att han sa det där, att han gick på honom.”
”Nej nu får han sluta sagga.” På redaktionsmötena
beskrevs vissa personer som lyckade: ”Han var ju
hur bra som helst.” ”Han var klockren.” Andra
gjorde redaktionerna besvikna: ”Hon höll ju inte
alls.” ”Hon är ju en j-a kärring som inte har några
åsikter. Hon vågar ju inte ha åsikter om nånting.
Henne tar vi aldrig in mer.”

Det är naturligtvis så att många gäster kvalifice-
rar sig till programmen för att de har erfarenheter
och sakkunskaper i ett ämne som skall tas upp. En
bra gäst förväntas samtidigt anpassa sig till den roll
som redaktionen tilldelar personen, till formatet
och medielogiken i allmänhet. Rollen bestäms av
vilken typ av samtal som skall iscensättas. Det
ställs olika förväntningar på: aktörerna i en kon-
frontation; auktoritativa experter; personer som
skall avslöjas/anklagas i en kritisk utfrågning; hu-
vudpersonerna i samtal där människors privata liv
och tragiska levnadsöden tas upp; personer som
skall föra underhållande spektakulära samtal om
vad som helst, osv (jfr Ekström, 1997; Bruun,
1997).

Teamframträdanden
Tv-journalistik är i stor utsträckning organisering
och iscensättning av framträdanden, dvs hand-
lingar som sker i det Goffman (1988) kallat ”front
stage”, vilka förbereds och anpassas i syfte att på-
verka den bild andra människors får av såväl hand-
lingen som av den individ som framträder. I pro-
duktionen av tv är gränserna mellan den offentliga
scenens framträdanden och det som sker bakom
denna scenen tydligare och mer betydelsefulla än i
många andra sammanhang.

Det enskilda tv-programmets kommunikativa
framgångar – redaktionernas förmåga att realisera
sina intentioner – är lika mycket beroende av jour-
nalisternas egna framträdanden som de framträdan-
den som andra aktörer gör i programmet. Det ligger
i redaktionernas självklara intresse att, genom
olika strategier, försäkra sig om att samtligas fram-
trädanden så långt som möjligt bidrar till att det
blir ett bra program. En av de viktigaste förutsätt-
ningarna för detta är förekomsten av det Goffman
(1988) kallar teamframträdanden.
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I teamframträdanden samverkar en grupp av ak-
törer, som gemensamt definierar en situation på ett
visst sätt och förmedlar ett visst budskap. I ett
teamframträdande finns vanligen en hierarkisk ord-
ning, som ger vissa aktörer den legitima rätten att
kontrollera och regissera det gemensamma framträ-
dandet. I produktionen av aktualitetsprogram gör
redaktionerna anspråk på att ha denna befogenhet,
vilket sällan eller aldrig ifrågasätts av andra in-
blandade.

De sociala mekanismer genom vilka teamfram-
trädanden skapas och upprätthålls utgör grundläg-
gande villkor för produktionen av direktsända
aktualitetsprogram. I redigerade reportage har re-
daktionerna kontroll över framställningen eftersom
de själva bestämmer vilket material som skall an-
vändas och hur det skall redigeras ihop. I direkt-
sända program finns alltid den potentiella möjlighe-
ten att de medverkande på något sätt förstör den
tänkta framställningen. Därför blir det särskilt vik-
tigt för redaktionerna att de medverkande handlar på
redaktionens villkor, att de enskildas framträdanden
blir en del i det av redaktionen kontrollerade team-
framträdandet. Det finns naturligtvis exempel på
personer som inför tittarna brutit den sociala ord-
ningen genom att t ex lämna studion i protest. Detta
är dock ytterst sällsynt. Teamframträdandet i tv
bygger på ett outtalat kontrakt som säger att de som
deltar i programmet inte skall avslöja något som är
viktigt för redaktionens sätt att presentera sig själv
och för programmet som helhet. Som gäst i ett pro-
gram får man tillträde till den bakre region där
framträdandena förbereds. Man får vetskap om så-
dant som skall hållas hemligt för publiken. Varje
gäst förutsätts vara solidarisk med teamet genom att
inte avslöja dessa hemligheter under programmet.
Gästerna förväntas t ex inte göra publiken upp-
märksam på att programmet är en tillrättalagd kon-
struktion, utan istället agera som om det regisserade
samtalet vore spontant och naturligt. Deltagarna
förväntas anpassa sig till de roller som de tilldelas i
programmet och agera som om den specifika ord-
ningen vore självklar och naturlig. I detta ligger
också att en bra gäst gör allt vad han kan för be-
härska konsten att tala i den situation där allt skall
formuleras snabbt, rappt och välartikulerat, där det
som sägs skall framstå som både spontant och ge-
nomtänkt fast situationen egentligen inte alls tillåter
att man tänker efter (jfr Bourdieu, 1998). En bra
gäst agerar som om denna speciella situation vore
helt normal. Typiskt för lojaliteten inom teamet är
också att deltagarna inte inför publiken avslöjar var-
andras framträdanden. När programledaren gör vad
han/hon kan för att framställa programmet som

spännande och viktigt, eller framställa sig själv som
påläst, ärlig och spontan, hör det till ordningen att
man som gäst inte kommenterar dessa försök att på-
verka publikens intryck. De inblandade aktörerna
ansluter till den gemensamt definierade situationen
lika mycket genom det man inte gör som genom det
man gör.

I ett teamframträdande är de enskildas framträ-
danden hela teamets, eller åtminstone ledningens
(redaktionens) angelägenhet. En viktig del i det re-
daktionella arbetet är därför att skapa förutsätt-
ningar för att gästerna skall lyckas i sina framträ-
danden.

Ett exempel från Aschberg och co:

I ett program skulle en prostituerad
kvinna delta. I en tidning hade redaktio-
nen kunnat läsa att hon stämt en kund för
att denne inte kom till en tid som han
bokat. Detta tyckte redaktionen var en
”rolig grej” och därför övertalade de
kvinnan att vara med i programmet och
berätta. Redaktionen bedömde dock att
det fanns en risk för att denna kvinna
skulle komma berusad till direktsänd-
ningen, eller framstå som så nervös och
osäker att tittarna skulle uppfatta det
som omoraliskt av redaktionen att ha
henne med i programmet. En person i
redaktionen fick därför i uppgift att
bjuda ut kvinnan på middag flera timmar
före sändningen, se till så att hon inte
drack för mycket, och sedan umgås med
henne fram till sändning och försöka
göra henne mindre nervös inför program-
met.

Hur kommer det sig då att personer som deltar i
princip alltid anpassar sig till teamframträdandet?
En viktig mekanism är att personerna vill göra bra
ifrån sig. Att bryta teamframträdandet innebär van-
ligen att man också i någon mening gör bort sig
själv och försitter alla chanser att få vara med igen
i tv-mediets offentlighet. Kännetecknande för per-
soner som återkommer gång på gång i tv är deras
benägenhet att vara solidariska med teamet och
göra precis det som redaktionerna vill att de skall
göra. Denna grundläggande solidaritet utesluter na-
turligtvis inte att gästerna har inflytande på pro-
grammens innehåll. En annan viktig mekanism är
de sätt på vilka gästerna tas emot för att de verkli-
gen skall bli en del av teamet och göra teamets nor-
mer till sina. Innan sändning beskriver inte redak-
tionen bara vad som skall ske utan umgås också
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med gästerna, bjuder på dricka och tilltugg, och til-
lämpar överhuvudtaget sådana umgängesritualer
som bidrar till att skapa social sammanhållning och
solidaritet med teamet. Ytterligare en social meka-
nism är den särskilda stämning som etableras i stu-
dion under sändning; en slags högtidlig, andaktsfull
stämning, som bidrar till underkastelse, vördnad och
respekt för situationen och de regler som gäller. Un-
der programmen har också programledaren en viktig
uppgift i att se till så att teamframträdandet fung-
erar på ett naturligt sätt och att man återgår till den
gemensamma ordningen i situationer där teamfram-
trädandet eventuellt hotas av någon.

Redaktionerna tar vanligen för givet att alla som
är med i tv skall anpassa sig till redaktionens plan,
att det är redaktionens program alla antas utgå från
som en självklarhet. Låt mig ge ett konkret exem-
pel som väl illustrerar detta:

Ett exempel från Mosaik:

Detta program produceras som s k direkt-
bandning, dvs programmet bandas som
om det vore direktsänt. I ett program
skall en kvinna från Armenien delta som
gäst och spela en pianostycke. Mitt i en
intervju med kvinnan bryter plötsligt
programledaren bandningen och säger
till gästen att det hon sa inte blev bra.
Hon instruerar gästen om hur hon skall
svara istället och de tar om från början.
Efter en kort intervju börjar pianisten
spela, men precis när hon spelat färdigt
avbryter hon och säger ungefär: ”Nej det
där blev inte bra, vi tar om det”. Hon för-
klarar att hon spelade lite fel på ett
ställe. Programledaren, och personalen
i kontrollrummet, blir nu märkbart irri-
terade, eftersom de tyckte att det från
deras perspektiv blev mycket bra. Dess-
utom började nu tiden att rinna iväg. Pia-
nisten bröt en grundläggande norm i pro-
duktionen, nämligen att det är redaktio-
nen och ingen annan som bestämmer när
man tar om och inte. Den okunnige pia-
nisten trodde att det gick bra att bryta
eftersom programledaren gjorde det i
momentet före. Efteråt kommenterade
redaktionspersonalen irriterat pianistens
agerande. Deras självklara utgångspunkt
var att redaktionen och ingen annan av-
gör om och när man skall bryta, vad som
är tillräckligt bra och inte.2

En viktig aspekt av tv-journalistikens makt är såle-
des makten att organisera och regissera team-
framträdanden. Deltagarnas lojalitet med detta bi-
drar till att göra de av redaktionerna kontrollerade
produktionerna till något självklart. De i nyhets-
och aktualitetsprogrammen ständigt återkommande
ordningarna, rollerna och relationerna, normalise-
ras eftersom de sällan öppet avslöjas eller ifråga-
sätts (jfr Fairclough, 1995). I teamframträdandets
logik finner vi strukturella villkor för inte bara pro-
duktionen utan också receptionen av tv-program-
men. Genom teamframträdandena bidrar delta-
garna gemensamt till att skapa förutsättningar för
att publiken skall betrakta programmen – den sär-
skilda formen av kommunikation och social situa-
tion (dess regler, roller, relationer) – som något na-
turligt och självklart.

Vad som är anmärkningsvärt gällande tv-journa-
listiken är inte att den ägnar sig åt det Goffman
(1988 (1959)) kallar ”impression management”,
utan det faktum att journalistiken tillskansat sig en
position där man å ena sidan kan utnyttja männis-
kor i eget syfte och å andra sidan kan dra in samma
människor i ett ”teamwork”, i ett skapande av in-
tryck, som bidrar till att journalistikens karaktär av
utnyttjande och konstruerande osynliggörs.3  Dessa
teamworks är grundläggande för tv-journalistikens
legitimitet.

Kamera- och redigeringsarbete
Många aktualitetsprogram bygger helt eller delvis
på reportage. I produktionen av reportage är
journalistiken inte beroende av fungerande team-
framträdanden, eftersom den oinskränkta kontrol-
len över kameraarbete och redigering, också ger
kontroll över de olika aktörernas framträdanden. På
redaktioner som Mosaik och Striptease tillskrivs
arbetet med visualisering och redigering avgörande
betydelse, dels så till vida att detta får ta en relativt
stor del av produktionstiden, dels så till vida att
redaktionernas egna analyser av vad som är (och
blev) bra respektive dåligt ofta fokuserar på dessa
aspekter. Detta hänger naturligtvis samman med att
tv är ett audiovisuellt medium, där arbetet med
bildspråkets och ljudets koder, konstruktionen av
en bestämd dramaturgi/berättarstruktur, sättet att
foga samman olika delar, är avgörande för vilket
budskap som presenteras och hur väl reportaget
fungerar kommunikativt.

I detta avsnitt skall jag ge två exempel, ett från
Striptease och ett från Mosaik, som visar hur tv-
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journalistiken regisserar människors framträdanden i
offentligheten, genom att utnyttja sin makt över ka-
meran och redigeringen. Mina analyser utgår inte
från en idé om att den bästa journalistiken skulle
vara den som bara speglar verkligheten så som den
ser ut. Journalistik är alltid att med hjälp av språ-
kets koder, och det specifika mediets kommuni-
kativa egenskaper, forma bilder av verkligheten. De
frågor jag ställer är: Hur stor frihet tar sig journalis-
ten att skapa den bild av verkligheten som han/hon
vill presentera (delvis oberoende av hur verkligheten
ser ut)? Hur noga är journalisten med att den bild
han/hon presenterar skall vara förankrad i en rimlig
tolkning av den faktiska verkligheten? Detta är inte
filosofiska utan empiriska frågor. Redigeringen sker
inom stängda dörrar och kontrolleras av journalis-
ten. När en person väl kommit med på ett band är
han/hon utelämnad åt journalistens makt att klippa
isär och sätta ihop. Arbetet i redigeringsrummet ger
oss därför en bra indikator på hur stora friheter
journalistiken tar sig.

Ett exempel från Striptease:

Utifrån bl a uppgifter från jordbruks-
verket, där det framgick att många bön-
der sökt betydligt större EU-bidrag än
vad de fått beviljat, bestämde sig redak-
tionen för att göra ett reportage som
skulle handla om att många bönder
fuskar med EU-bidragen. En viktig del i
arbetet med inslaget var att söka rätt på
några riktigt stora fuskare som skulle
intervjuas med den taktik som kan kal-
las överrumplingskamera. Konkret inne-
bar det att man oannonserat åkte hem till
bönderna, ringde på deras dörr och kon-
fronterade dem med de uppgifter som
redaktionen ansåg bevisade att de gjort
sig skyldiga till fusk, hela tiden med ka-
meran på. Det visade sig dock att det som
redaktionen utgått från var fusk, inte alls
behövde vara fusk. De intervjuade bön-
derna hade andra rimliga förklaringar till
skillnaderna mellan sökt och beviljat
bidrag. Att man inte lyckades hitta och
filma ett antal uppenbara fuskare be-
skrevs som ett stort ”bakslag” på redak-
tionen. Hur skulle man nu göra? Lägga
ner reportaget eller göra ett reportage
som beskrev vad man kommit fram till,
att vissa kan ha fuskat men att skillna-
derna också kan bero på annat. Nej, re-
daktionen valde att göra ett reportage där

man på ett mycket skickligt sätt klippte
ihop speakertext, bilder, ljud, delar av in-
tervjuer med bönder och myndighets-
personer, på ett sätt så att bönderna ändå
framstod som fuskare. Man var dock noga
med att inte i speakertexten påstå detta
uttryckligen. I reportaget får vi t ex se hur
en reporter med kameran på överraskar en
av bönderna med ett dokument som an-
tas visa att han fuskat. Mannen i bild fin-
ner sig inte riktigt och ber journalisterna
stänga av kameran. Redaktionen utnytt-
jar här väl kända koder. Överrasknings-
momentet och mannen som ber reportern
stänga av konnoterar tydligt att han är
skyldig och har något att dölja. Varför
valde redaktionen att ta med denna sek-
vens? Det fanns inga bevis för att man-
nen fuskat. Vårt svar är att redaktionen
på detta sätt ville få en dramaturgisk ef-
fekt i reportaget och samtidigt underbygga
den tes som skulle göra reportaget till ett
anmärkninsvärt avslöjande, en tes som
man inte lyckats bevisa.

I den undersökande journalistiken är arbetet med att
ta fram sakkunskaper naturligtvis en viktigt del i
arbetsprocessen. Det jag velat illustrera med exem-
plet ovan är dock att produktionen ofta står och fal-
ler med att journalistiken tar sig mycket stora frihe-
ter att framställa människor på ett sätt som dels
passar de teser journalisterna driver, dels gör repor-
tagen till en spännande och underhållande tv-drama-
tik (Ekström och Eriksson, 1996, 1998).

Ett exempel från Mosaik:

Våren 1997 gjorde Mosaik ett reportage
med arbetstiteln ”killsnack”. Det skulle
handla om två pojkar med utländsk bak-
grund. Med reportaget ville reportern
visa att killar från andra länder inte är
särskilt annorlunda svenska killar. Hon
ville också visa att två killar som kom-
mer från en liknande kultur (den islami-
ska) kan vara mycket olika, ha olika syn
på livet och olika relationer till religio-
nen. För att kunna göra reportaget sökte
reportern upp två killar som skulle passa
för det hon ville visa. När hon fått tag
på personer villiga att ställa upp, och
intervjuat dessa planerade hon med an-
nan redaktionspersonal en inspelning där
dessa personer skulle spela sig själva
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framför kameran. Under inspelningarna
fungerade reportern som regissör. I sam-
band med tagningarna bad hon killarna
att prata om speciella ämnen, gav dem
förslag på hur de skulle agera och tillrät-
tavisade dem med formuleringar av typen:
”Men ... du får inte prata så där.” Denna
del av produktionsprocessen hade starka
likheter med produktionen av fiktion med
det undantaget att killarna spelade sig
själva.
Under några dagar redigerade sedan re-
portern reportaget, tillsammans med en
redigerare. I detta arbete utnyttjades den
nya digitala redigeringsteknikens möj-
ligheter för att göra ett färdigt reportage
som skulle förmedla det tänkta budska-
pet. I detta arbete tog sig reportern
mycket stora friheter att konstruera det
”killsnack” som hon ville visa upp. I dis-
kussionerna och övervägandena som
gjordes i redaktionsrummet tycktes de
knappast se några gränser för vad man
kunde använda materialet till. Frågor
som hade något med hur sanningsenligt
resultatet blev ställdes inte alls. Diskus-
sionerna handlade om vilka lösningar
som gjorde det bästa reportaget (ur
journalistikens eget perspektiv).
Reportern hade en ganska klar föreställ-
ning om hur hon ville att pojkarna skulle
framstå. Detta styrde redigeringen. Hon
klippte in uttalanden med argument som:
”Det där är bra det där måste han få
säga” och tog bort andra med motsva-
rande argument: ”Nää där är han så
översittig, det vill jag inte ha med”. Inne-
börden i enskilda formuleringar ändra-
des genom att man klippte bort början
eller slutet på en mening. Svordomar,
slang och småord togs bort med motive-
ringar som: ”Här tycker jag att vi skall
förbättra deras svenska” (reporter).
Miner som passade bra till speciella for-
muleringar kunde man förlänga: ”Kolla
hans min där den måste vi ha. Kan du
inte hålla honom lite till där, han är ju
så bra där.”
Dialoger mellan killarna konstruerades
genom att de klippte ihop delar från olika
skeden i de inspelade samtalen. Den ena
killens uttalande i ett sammanhang
klipptes ihop med något som den andre
sa i ett annat sammanhang. En bild från

en del av samtalet klipptes ihop med ut-
talanden från en annan del. Detta är två
lösryckta citat från redigeringsrummet
som illustrerar hur man använde mate-
rialet: ”Nej, han får inte säga nää där. Han
ska vara positiv.” ”Men här kan han väl
få vara lite fundersam och bara titta ner.”
Ur journalistens perspektiv var det inte
alls viktigt att samtalen presenteras på ett
autentiskt sätt. Däremot var det viktigt att
de framstår som autentiska. Vid flera till-
fällen fick man ändra sekvenser eftersom
det blev tydligt att det ihopklippta var
just ihopklippt.

Detta exempel illustrerar hur man även inom public
service utnyttjar friheten att skapa vad man vill
skapa, i sådan utsträckning att gränserna mellan
fakta och fiktion blir oklara. Detta tycks inte vara
något som på redaktionen uppfattades som ett pro-
blem, utan var snarare en del i den självklara jour-
nalistiska praktiken. När redaktören i redigerings-
rummet tittade igenom reportaget ovan blev hon
mycket nöjd. Hon gav vissa synpunkter på klipp,
bildlösningar och ljud men kommenterade inte alls
reportaget med avseende på om detta gav en sann
och korrekt bild av killarnas samtal. Då jag inter-
vjuade reportern framhöll hon vilka stora möjlighe-
ter den digitala redigeringstekniken erbjöd. När jag
frågade om hon såg några problem i det sätt på vil-
ket de utnyttjade redigeringsutrustningen, svarade
hon direkt nej.

De här beskrivna fallet illustrerar hur journalis-
tiken i stor utsträckning sammanfaller med medie-
produktion i allmänhet. Arbetsprocessen är koncen-
trerad till att skapa manus, iscensätta inspelningar
och redigera reportage. God förmåga i dessa arbets-
moment värderas mycket högt. Det är också på
dessa områden som journalisterna försöker profi-
lera sig gentemot varandra. Journalistisk professio-
nalitet har här blivit en fråga om att behärska me-
diet och vara kreativ i sina gestaltningar.

Varför ställer så många upp?

Robban! Va kul att få vara med! Om du
vill att jag skall förbereda mig på något
sätt så ring. Annars kommer jag på ons-
dag kl 21.00. Trevlig helg.
Kram Agneta!4

Efter att ha beskrivit hur de personer som medver-
kar i aktualitetsprogrammen redigeras, iscensätts
(och i vissa fall exploateras) är det rimligt att fråga
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sig: Varför ställer så många upp? Vi skulle kunna tro
att det är svårt för de redaktioner som gör prat-
program att rekrytera sina gäster. Så är sällan fal-
let. Det var ganska sällan som personer tackade nej
när de tillfrågagades om att delta i Svart eller vitt,
Aschberg och co, och Mosaik. Det finns naturligt-
vis personer som är svåra att få till programmen,
vissa bryr man sig inte ens om att ringa, men
många ställer upp mer än gärna. På Aschberg och
co säger man sig nästan inte ha varit med om att
någon tackat nej.

Hur kommer det sig att personer ställer upp? El-
ler mer precist formulerat: Hur kommer det sig att
en forskare utan ersättning kan sätta sig på ett tåg
och åka många timmar för att delta med en replik i
ett välregisserat samtalsprogram utan att få någon
ersättning och trots att han rimligen vet att han bara
kommer få prata högst någon minut? Hur kommer
det sig att en välkänd akademiker ena stunden kan
säga att programmet Aschberg och co bara är trams
för att i nästa stund ägna en hel kväll åt att delta i
samma program och dessutom lägga ner mycket en-
ergi för att det egna deltagandet skall bli lyckat?
Varför ställer politiker upp trots att de många
gånger är kritiska till journalistikens regisserande?
Hur kommer det sig att redaktionerna så lätt får
gäster till sina program i en tid när förtroendet för
journalister påstås vara lågt.

Dessa frågor är viktiga. Genom att så många
ställer upp, och så få öppet säger ifrån, framstår
den av tv-journalistiken kontrollerade och redige-
rade offentligheten, inklusive de former av under-
kastelse och anpassning som är förknippade med
denna, som något självklart och helt normalt. Att så
många ställer upp på redaktionernas villkor, är ett
av de grundläggande strukturella villkoren för
denna medieproduktion och den position i samhäl-
let som tv-journalistiken tillskansat sig.

För att kunna besvara dessa frågor måste vi
rikta uppmärksamheten mot dels de strategier som
medieproducenterna tillämpar för att få personer
att ställa upp, men dels också de strukturella för-
hållanden som gör människor benägna att ställa
upp och i många fall mycket intresserade av att få
vara med.

Producenternas strategier
En bra tv-journalist har förmågan att få personer att
ställa upp, helst under specifika villkor. Detta är i
själva verket en av yrkets viktigaste kompetenser. I
produktionen av aktualitetsprogram tillämpas en
rad olika strategier. Valet av strategier är beroende
av vilken produktion det är och vilka personer som

skall förmås att ställa upp. Jag skall här rikta upp-
märksamheten mot åtta strategier som förekommer i
olika kombinationer.

Journalistiken har som institution en ställning i
samhället som gör det möjligt för reportrar att im-
plicit hänvisa till journalistikens roll och mandat
för att förmå personer att ställa upp på intervjuer
och debatter. Om vi accepterar föreställningen att
journalistiken inte i första hand är till för sig själv
utan för att hålla allmänheten informerad, att den
har ett sådant uppdrag i det demokratiska samhäl-
let, ligger det nära till hands att uppfatta det som
en skyldighet att låta sig intervjuas (i synnerhet om
man företräder myndigheter eller organisationer).
Detta är naturligtvis inget som reportrar vanligen
uttrycker explicit. Däremot kan reportrar, om det
behövs, låta personer förstå att de bör ställa upp,
att de inte bör undanhålla allmänheten viktig infor-
mation.

På vissa redaktioner används (medvetet eller
omedvetet) ett personligt tilltal i kontakterna med
tänkbara gäster och intervjuobjekt. Att bli tilltalad
på detta sätt, av en journalist man inte känner, kan
skapa en form av lojaliteter. Det är ett välkänt
socialpsykologiskt fenomen att det blir svårare att
säga nej när vi etablerat en mer personlig relation
till någon. På Aschberg och co inleds många tele-
fonsamtal med formuleringar av typen: ”Tjena An-
ders det här är Hasse Häll på Aschberg och co.”

Smicker används inte sällan i ett strategiskt
syfte. Under ett telefonsamtal på Svart eller vitt
kunde det låta så här: ”Ja men det där du säger nu
är ju jätteviktigt, det är jättebra. Jag tycker det vore
bra om du som har den där erfarenheten kan
komma till studion och berätta.” Den tänkta gästen
får veta att hans berättelse är särskilt intressant, att
det är just hans erfarenheter, kunskaper eller åsik-
ter som man vill ha med i programmet. Vanligt är
att redaktionerna under researcharbetet tilltalar
personer på ett sätt som kan få dem att känna sig
unika och betydelsefulla, samtidigt som de i pro-
duktionen bara är en i raden av personer som an-
vänds för ett speciellt ändamål. Efter programmet
saknar de helt intresse. Det är inte heller ovanligt
att redaktionspersonalen smickrar gästerna för att
få dem att ställa upp och agera på ett bra sätt i stu-
dion, samtidigt som personalen i samtalen på re-
daktionen kan uttrycka sig mycket nedsättande om
samma personer. Denna form av oärlighet gentemot
de personer som lockas till att delta, tycks vara ut-
bredd inom journalistiken.

Det finns personer som har ett särskilt stort
värde för journalistiken, personer som varit med
om något alldeles speciellt, som gjort sig kända i me-
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dierna för något extraordinärt. Dessa är särskilt att-
raktiva eftersom de besitter något som journalis-
tiken kan exploatera, något som kan dra tittare och/
eller göra inslaget till ett alldeles särskilt prestige-
fyllt inslag för journalisten och redaktionen. Dessa
personer kan vara särskilt svåra att få att ställa upp,
antingen därför att de är rädda för att bli exploate-
rade eller därför att de vet att deras historia beting-
ar ett värde. Det förekommer då att journalister er-
bjuder ekonomisk ersättning. Detta är inte en stra-
tegi som är särskilt vanligt förekommande. Det hör
till undantagen att redaktionerna behöver betala för
att få personer att ställa upp.

Istället för att erbjuda ekonomisk ersättning kan
journalisterna försöka övertyga personerna om att
ett deltagande för något positivt med sig för dem
själva eller för personer som befinner sig i liknan-
de situation. Ett exempel på detta är följande.
Svart eller vitt gjorde ett reportage om några bröder
som dödat sin pappa. Helst ville producenten att
pojkarnas mamma skulle vara med i studion. Hon
sade dock nej. I detta skede beordrade producenten
researcherna att ringa upp mamman och försöka
övertyga henne om att hon, genom att vara med och
berätta, skulle kunna bidra till att pojkarna fick ett
lindrigare straff. Producenten uppmanade resear-
cherna att ”jobba hårt på mamman”. Ett annat ut-
tryck för denna strategi är när redaktioner försöker
övertyga personer om att det är bra för dem själva
att ställa upp och berätta om privata tragedier, ef-
tersom det ger dem ett tillfälle att prata ut, men
också för att de på detta sätt kan hjälpa människor
som befinner sig i liknande situationer.

En i vissa sammanhang mycket viktig strategi är
också att man undviker att för personerna tala om
på vilket sätt man som redaktion har för avsikt att
använda dem. Personer som i direktsända samtal
skall utpekas som skyldiga kan förespeglas att de-
batten skall handla om något delvis annat. När de
väl sitter i programmet är det för sent att dra sig ur.
Om en utpekat skyldig skulle dra sig ur under pro-
grammet skulle bara hans roll som skyldig förstär-
kas ännu mer. Motsvarande strategi kan tillämpas
för att få personer att ställa upp i intervjuer. När
redaktionen för Striptease vill intervjua en person
som i reportaget skall framställas som en skurk el-
ler lögnare informeras personen knappast om detta.
När intervjun satts igång och kameran är på är det
för intervjupersonen för sent att ångra sig.

Journalister kan avslutningsvis försöka få perso-
ner att ställa upp genom att måla upp ett scenario
över vad som kommer att hända om de inte ställer
upp. På Svart eller vitt förekom att man talade om
för tveksamma personer att de troligen skulle bli

kritiserade i programmet av andra som skulle delta. I
den undersökande journalistiken kan man låta per-
soner, som helst inte vill vara med eftersom de mis-
stänker att de kommer att anklagas för något, förstå
att de genom att inte delta kommer att framstå som
ännu mer skyldiga.

En sista strategi är att helt enkelt rekrytera gäs-
ter bland dem som man känner. Det är inte alls
ovanligt att personer som deltar ingår i samma so-
ciala nätverk som redaktionspersonalen. De känner
varandra, de träffas i tv-program, utanför tv-pro-
gram, går på samma fester, har kanske arbetat ihop
eller har samma bekanta. Så länge gästerna rekry-
teras ur dessa (stockholmsbaserade) nätverk av
kändisar, journalister, artister etc är det inte kon-
stigt att de tillfrågade gör vad de kan för att vara
redaktionen till lags och att de också ber om ursäkt
när de inte kan ställa upp. I detta sammanhang kan
också nämnas att vissa journalister etablerat en re-
lation till personer för att lättare få dem att ställa
upp. Ett exempel är Robert Aschbergs kontakter
med Christer Petterson och Hells Angels.

Viljan att vara med
Redaktionernas förfrågningar, inbjudningar och
övertalningsstrategier skulle naturligtvis inte ge
tillräckligt bra resultat om det inte vore så att
många människor samtidigt vill vara med. Varför
är det så? Ett enkelt svar skulle naturligtvis kunna
vara att man tycker att det är viktigt att ställa upp,
för att på så sätt bidra till den offentliga debatten
och till att hålla allmänheten informerad. Detta
svar på frågan är dock otillräckligt och fångar inte
de mer grundläggande mekanismer som gör män-
niskor benägna att delta.

En av de mest genomgripande förändringspro-
cesserna i det senmoderna samhället är utvecklingen
av en mediekultur. Den institutionella basen för
denna kultur är medieorganisationerna och medie-
industrin. Mediekulturen har i grunden förändrat
förutsättningarna för social interaktion, identitets-
skapande, politik och offentlig debatt (Thompson,
1995). I denna mediekultur vill människor synas lik-
som människor alltid velat vara synliga för andra, bli
bekräftade och kända. Det specifika för medie-
kulturen är att det skapats nya former av synlighet.
För de som har tillträde till medierna blir det möjligt
att presentera sig själva i en offentlighet präglad av
inte bara stor räckvidd, utan också en exklusivitet
som hänger samman med två förhållanden. För det
första är tillträdet till offentlighetens arenor kontrol-
lerat och starkt reglerat. Det är bara vissa som får
tillträde. Begränsningen är förutsättningen för att
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det skall bli status i att synas i offentligheten. För
det andra är massmedierna förknippade med en sär-
skild typ av relation, nämligen den mellan de många
som tittar/lyssnar och de få utvalda som man tittar/
lyssnar på.

Denna exklusiva offentlighet skapar nya distink-
tioner av betydelse för identitetskapande och sta-
tus. Skillnaden mellan kända och inte kända per-
soner avgörs av hur ofta man syns i medierna.
Mediekändisen som identitet skapas. Mediernas ex-
klusivitet innebär att många känner sig smickrade
när de blir tillfrågade om att vara med i tv. Det
handlar trots allt om att byta position från att vara
den vanliga tv-tittaren som hemma i soffan betrak-
tar andra, till att bli den upphöjda utvalda personen
i tv som alla betraktar.

Denna mediekultur har utvecklats parallellt
med, eller snarare i nära samspel med, förändringar
i identitetskapandets förutsättningar. Människors
identitet har enligt många forskare i större ut-
sträckning än tidigare fått karaktären av ett re-
flexivt projekt starkt förknippat med framträdande
och utseende (Giddens, 1991; Johansson, 1995).
Med reflexiv menas i detta sammanhang att identi-
teten är mindre given av tradition och mer något
som ständigt står på spel och som individen själv
förväntas skapa och upprätthålla. Det är osäkert
hur generellt giltig denna bild är, men att identite-
ten för vissa grupper i samhället är starkt präglad
av detta råder knappast någon tvekan om. Många
människors involvering i tv-mediet präglas av just
framträdanden, expressivitet och självförverkli-
gande. Bourdieu (1998, s. 26) skriver på ett träf-
fande sätt att TV-rutan blivit en ”mötesplats för
narcissistisk självbespegling”. Men det är inte bara
självbespegling utan samtidigt ett framträdande in-
för andra. För vissa, av redaktionerna ofta anlitade
personer, har tv-mediet blivit ett medium för stän-
digt återkommande framträdanden, där de förverk-
ligar sig själva genom att uttala sig om både det ena
och det andra. Tillträdet till medierna har för vissa
grupper blivit en avgörande strukturell förutsätt-
ning för upprätthållandet av den egna identiteten.

Typiskt för mediekulturen är de samhällsgrup-
per som skapas med en sak gemensamt, nämligen
att de för sitt yrkesutövande och sin identitet är
starkt beroende av att med jämna mellanrum synas
i medierna. Det gäller naturligtvis de artister inom
kulturindustrin (framför allt musikbranschen) som
i medierna skapar sin image och gör reklam för sig
själva och sina produkter. En artist som inte syns i
medierna gör sällan några kommersiella fram-
gångar. Men det gäller också hela den grupp av in-

tellektuella, debattörer och experter av olika slag
som för sitt rykte, men delvis också för sitt yrkes-
liv, blivit beroende av återkommande närvaro i me-
dierna. Det de gör i sin yrkesverksamhet är inte till-
räckligt för att upprätthålla en identitet, de måste
synas i tv också. Detta gäller naturligtvis också i
hög grad politiker.

Med sin teori om olika kapitalformer har Bour-
dieu gjort oss uppmärksamma på det symboliska
kapitalets betydelse för makt, inflytande och skill-
nader mellan grupper i samhället. Symboliskt kapi-
tal har den som har sådana tillgångar som i en kul-
tur uppfattas och erkännes som värdefulla. Att vara
känd genom medierna, att delta i tv-program, ger i
vår mediekultur ofta ett symboliskt kapital. Detta
symboliska kapital kan personerna använda för att
öka sina tillgångar på andra områden, för att bli in-
bjudna i exklusiva sociala nätverk och för att skaffa
sig uppdrag och arbeten som ger hög inkomst.

Vi kan skilja mellan olika kategorier av gäster
och intervjuobjekt med avseende på vad som gör
dem intressanta för journalistiken och vad som gör
journalistiken intressant för dem. Jag skall här
nämna fyra kategorier: privatpersoner; medieper-
sonligheter; politiker och experter.

En särskild grupp representerar de privatperso-
ner som förekommer i reportage och pratprogram.
Privatpersoner är intressanta för tv-journalistiken i
huvudsak om de drabbats av något, blivit utsatta,
om det hänt dem något tragiskt de kan berätta om,
eller om de representerar något udda och sensatio-
nellt (se Ekström och Eriksson, 1996). Den som va-
rit med om att mista sina barn, den som drabbats av
myndigheter, felaktig läkarvård eller våldsverkare,
den som har en avvikande identitet, som är homo-
sexuell eller prostituerad, besitter ett kapital som
medierna är intresserade av att kunna exploatera.
Det är huvudsakligen denna typ av egenskaper som
ger privatpersoner tillträde till medierna. Privat-
personer får däremot sällan möjlighet att medverka
enbart med sina åsikter om något. Privatpersoner
kan ha ett intresse av att medverka med sina berät-
telser t ex för att de på så sätt upplever att de får ett
erkännande. En upplevelse av att det äntligen är
någon som visar sig intresserad av det de varit med
om gör dem särskilt mottagliga för smicker. I vissa
fall kan det också vara så att de helt enkelt vill sy-
nas i medierna och att deras erfarenheter som ut-
satta, drabbade eller udda är det enda som ger dem
tillträde.

En annan specifik grupp är mediepersonlighe-
terna (inklusive dem som aspirerar på att bli sådan).
Kännetecknande för dessa är att de är kända för
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många genom sina framträdanden i medierna. Som
tittare känner vi dem som vissa personligheter, utan
att ha träffat dem ansikte mot ansikte. Medie-
personligheterna kvalificerar sig till olika typer av
program, inte i första hand för att just de har kun-
skaper eller erfarenhet av särskild relevans, utan
för att de är personer som tittarna förväntas vara
intresserade av att se och höra. Dessa medieper-
sonligheter kan till professionen vara politiker, ar-
tister, journalister, programledare, författare osv.
För program som Svart eller vitt och Aschberg och
co var det ett självklart värde i att kunna bjuda in
personer som Alf Svensson, Kerstin Hallert, Alex-
ander Bard, Lasse Lindroth, Ulf Ekman, Jan
Guillou etc, för att prata om aktuella händelser. Det
är mot bakgrund av att vi som tittare antas känna
dessa personer det kan bli spännande att höra vad
de tycker. Att de ställer upp i program av detta slag
kan knappast i första hand bero på att de har något
viktigt att säga som de vill föra ut. Till Aschberg
och co tackade personerna ja innan de ens visste
vad programmen skulle handla om. Detta förekom
även i Svart eller vitt. Deltar dessa för att de tror
att publiken är intresserade av att höra deras åsik-
ter oavsett vad de pratar om? Eller deltar de enbart
för att de så gärna vill vara med och synas i medi-
erna? Jag har personligen svårt att tänka mig att
alla dessa personer som uttalar sig om vad som
helst egentligen tror att det finns ett intresse i att
höra deras åsikter oavsett vilket ämne det är.

Politiker är ytterligare en grupp som journalis-
terna vill ha med och som själva vill vara med.
Många reportage och debatter förutsätter uttalan-
den från politiker, från politiker som kan göras an-
svariga och politiker som kan ställas mot varandra i
dramatiserade konflikter. Den politiker som inte
ställer upp riskerar samtidigt att hamna inte bara
utanför det enskilda programmet, eller den en-
skilda artikeln, utan utanför den politiska debatten
i sig. Väljarna möter politiken i medierna. En poli-
tiker som inte syns i medierna värvar inga röster.
Politik handlar som Thompson (1995) framhåller
mycket om ”the management of visibility”. Politik
har i stor utsträckning blivit en fråga om att kunna
hantera denna synlighet i medierna på ett fördelak-
tigt sätt. Politikerna tvingas delta i denna kamp om
att synas. Att ställa sig utanför är knappast någon
framgångsrik strategi. Denna offentlighet är, som
Thompson framhåller, förknippad med möjligheter,
men även risker. Det är medierna som i stor ut-
sträckning kontrollerar, redigerar och iscensätter de
politiska framträdandena. Vissa politiker har också
valt att utnyttja möjligheten att synas i medierna
även som mediekändisar genom att delta inte bara

med politiska uttalanden utan som privatpersoner
och tyckare i alla möjliga slags program.

I tv-journalistiken förekommer också experter av
olika slag. Dessa är viktiga för journalistiken efter-
som de kan användas för att på olika sätt under-
bygga ett budskapet, göra inslaget mer trovärdigt,
ge viktiga sakkunskaper och tillfoga viktiga delar
till en berättelse. En expert kan naturligtvis ha
många motiv till att ställa upp. Många experter vill
synas i offentligheten och bli kända precis som an-
dra. Experter kan också drivas av en strävan att
föra ut viktiga kunskaper i ett ämne där de betrak-
tar sig själva som särskilt insatta.

Avslutande kommentarer
Ett viktigt syfte med denna artikel har varit att uti-
från konkreta studier av svensk tv-journalistik tyd-
liggöra några av de grundläggande strukturella vill-
koren för en tv-journalistik som på ett alltmer
självklart sätt tar sig rätten att, utifrån egna intres-
sen, kontrollera, redigera och regissera andra män-
niskors framträdanden i offentligheten. Syftet har
också varit att illustrera hur journalistikens produ-
cerande och konstruerande kan komma till uttryck i
det redaktionella arbetet. Under förutsättning att
de personer som deltar i programmen, och även pu-
bliken, har kännedom om det sätt på vilket tv-jour-
nalistiken arbetar, finns det naturligtvis inget själv-
klart negativt i en journalistik som regisserar, dra-
matiserar, och skapar intresseväckande, underhål-
lande mediehändelser. Min avsikt är inte att argu-
mentera för vare sig en renodlat passiv journalistik
som gör anspråk på att ”spegla verkligheten”, eller
en journalistik som undviker att utnyttja tv-mediets
specifika kommunikativa egenskaper.

Det finns dock flera anledningar till att vara kri-
tisk till det jag beskrivit som tv-journalistikens
framflyttade positioner. För det första tycks
redaktionerna sällan spela med öppna kort. En för-
utsättning för mycket tv-journalistik är tvärtom att
personerna som medverkar (gäster och intervju-
personer) förs bakom ljuset, att de inte får ta del av
redaktionens planer. Motsvarande förekommer
inte, så vitt jag vet, inom den mer uttalat fiktiva
dramaproduktionen. I arbetet med teater och fik-
tionsfilm samarbetar regissör, skådespelare m fl
utifrån en gemensam uttalad föreställning om vad
det hela handlar om. För det andra finns i våra stu-
dier många exempel på hur journalister låter sina
egna och redaktionens intressen, inklusive intresset
av att producera konkurrenskraftiga tv-program,
dominera så långt att man inte längre ställer sig
frågor som: Hur ser verkligheten egentligen ut, vad
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vill dessa personer förmedla, hur skall vi fånga detta
på det mest sanningsenliga sättet, är detta verkligen
en saklig och sanningsenlig beskrivning.

Den tv-journalistik jag refererat till skall inte hel-
ler ses som ett självklart uttryck för cynism och
krassa kommersiella intressen. Redaktionen för
Svart eller vitt, som exempel, bestod av personer
med ett starkt samhällsengagemang, personer med
ambitioner att utnyttja tv-mediet inte bara för att
tjäna pengar och göra egen karriär, utan också för
att säga något viktigt till den tänkta publiken, för att

engagera, beröra och skapa debatt. För dem som ar-
betade på redaktionen tycktes det samtidigt vara
mer eller mindre självklart att det krävs tillspetsade
rubriker, sensationella budskap, effektfull dramati-
sering, attraktiva gäster och genomtänkt iscensätt-
ning för att publiken skall titta och engageras. I den
hårda konkurrensen om de potentiella tittarna upp-
fattas det på redaktionerna som otillräckligt att bara
presentera viktig information eller angelägna diskus-
sioner. Det krävs också spännande dramatik och
spektakulära attraktioner (Ekström, 1998).

Noter

1. Observera att det perspektiv som anläggs i denna
artikel inte implicerar att journalistikens makt
skulle vara oinskränkt eller att olika aktörer skulle
sakna inflytande över journalistiken. Att under-
söka detta faller emellertid utanför artikelns syfte.

2. Det ska samtidigt framhållas att redaktionerna be-
handlar olika gäster/intervjupersoner på olika sätt.
Programledaren skulle säkerligen inte komma på
tanken att på motsvarande sätt som i detta exem-
pel säga till en ledande politiker, eller någon an-
nan med hög status, att ”det där du sa blev inte så
bra, vi tar om det.”

3. Observera att jag här använder uttryck som ”bi-
drar till” för att markera att det naturligtvis också
finns andra mekanismer som påverkar publikens
reception, att det finns former av reception som
visar att man långt ifrån alltid lyckas styra publi-
kens intryck.

4. Detta är ett citat från ett fax som hängde på en
tavla på redaktionen. Namnet på adressaten är fin-
gerat.
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