
Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap
Lunds Universitet
MKV 203:4 VT-01
60p Uppsats

Examinator:
Gunilla Jarlbro

Handledare:
Peter Dahlgren
Ingrid Höjerback      Camilla Samuelsson



Sammanfattning

Författare: Camilla Samuelsson
Titel: Frustrerade våldsverkare eller fredliga folkbildare? - en studie

kring DN:s förändrade bild av Attacrörelsen.
Avdelning: Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap vid

Lunds universitet
Problem: Rörelsen Attac har uppmärksammats av svenska massmedier

allt sedan sommaren 2000. Denna uppmärksamhet har dock
förändrats över tid. Kanske är bilden av Attacrörelsen i svens-
ka massmedier inte densamma idag som den var för ett år se-
dan. Kanske har det skett en attitydförändring både hos medi-
erna och i samhället? Det är därför av intresse att undersöka
hur denna rörelse har uppmärksammats och presenterats i den
svenska dagspressen.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och analy-
sera hur den icke-parlamentariska rörelsen Attac har presente-
rats, debatterats och tagits emot av Dagens Nyheter (DN). Frå-
geställningarna är som följer:
•  Har Dagens Nyheters (DN:s) bild av Attacrörelsen föränd-

rats över tid och i så fall hur?
•  Vilka frågor/indicier har uppmärksammats och påverkat

opinionen?
•  Vad betyder den förmodade attitydförändringen i ett vidare

perspektiv, det vill säga vad betyder förändringen för rela-
tionen mellan medier, makthavare och medborgare?

Metod: Undersökningen sker till huvudsak genom kvalitativa inne-
hållsanalyser av artiklar som förekommit i DN under tiden
000701-010331. Mening har skapats genom att de begrepp och
teman som framträtt i materialet har kategoriserats och klassi-
ficerats. Kategorierna (7 stycken) har sedan applicerats på teo-
rier kring det politiska kommunikationsklimatet.

Slutsatser: Undersökningen gör gällande att bilden av Attacrörelsen har
förändrats över tid. Mediebilden av rörelsen har gått från ne-
gativ till en mer accepterad sådan, från våld och huliganism till
folkligt och fredligt. Appliceras denna förändring på den poli-
tiska kommunikationen, det vill säga relationen mellan medier,
makthavare och medborgare, har Attac förflyttats från en mar-
ginaliserad till en mer legitim sfär av samhället.
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1. Inledning

Detta avsnitt beskriver anledningen till val av uppsatsämne, syfte och fråge-
ställningar. Även uppsatsens disposition presenteras.

1.1 Ämnesval

Detta arbete avser att undersöka en del av den svenska politiska kommuni-
kationen, det vill säga en del av relationen mellan svenska medier, partipo-
litik och medborgare eller ”medborgerliga” rörelser. Mitt fokus har riktats
mot aspekten ”medborgerliga” rörelser där föreningen Attac, l´Association
pour la taxation des transactions financières pour láidre aux citoyens, varit
föremål för undersökningen. Attac grundades i Frankrike den 3:e juni 1998
och har på mindre än tre år spridits över stora delar av välden. Den svenska
falangen av Attac började att etableras under våren och sommaren 2000 och
den officiella lanseringen skedde den 6-7 januari 2001, det vill säga samma
datum som Sverige tog över ordförandeskapet i EU. Rörelsen har uppmärk-
sammats av svenska massmedier allt sedan sommaren 2000. Frågan är dock
om detta intresse och denna uppmärksamhet förändrats över tid. Bilden av
Attacrörelsen i svenska massmedier är kanske inte densamma idag som den
var för ett år sedan. Kanske har det skett en attitydförändring både hos me-
dierna och i samhället? Jag anser därför att det är av intresse att undersöka
hur denna rörelse har uppmärksammats och presenterats i den svenska dags-
pressen.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och analysera hur den
icke-parlamentariska rörelsen Attac har presenterats, debatterats och tagits
emot av Dagens Nyheter (DN) under tiden juli 2000 till mars 2001. Jag vill,
utifrån bilden i DN, undersöka om Attacrörelsen gått från en marginaliserad
sfär av samhället till en mer legitim sådan. Jag anser att bilden i medierna
har betydelse för hur rörelsen värderas i den offentliga sfären i och med att
medierna uppmärksammar vissa specifika områden kring rörelsen. Jag me-
nar inte att det går att sätta likhetstecken mellan uppmärksamheten i medi-
erna och hur rörelsen påverkat det politiska innehållet. Snarare är det så att
bilden i medierna kan påverka vilka ämnen och frågor som människor ska
tycka är viktiga att debattera och i förlängningen också vilka ämnen som ska
tas upp också på den politiska dagordningen.



1.3 Problemformulering

Uppsatsens frågeställningar ser ut som följer:
•  Har Dagens Nyheters (DN:s) bild av Attacrörelsen förändrats över tid

och i så fall hur?
•  Vilka frågor/indicier har uppmärksammats och påverkat opinionen?
•  Vad betyder den förmodade attitydförändringen i ett vidare perspektiv,

det vill säga vad betyder förändringen för relationen mellan medier,
makthavare och medborgare (medborgerliga rörelser)?

1.4 Disposition

Uppsatsens struktur ser ut som följer. I avsnitt två av arbetet presenteras en
bakgrundsbeskrivning av Attacrörelsen både internationellt samt i Sverige.
Avsnittet syftar till att ge en historisk översikt över rörelsen samt presentera
de frågor rörelsen arbetar kring. Kapitlet presenterar också några av de
skrifter som rör Attacrörelsen och som jag för det här arbetet tagit del av.
Avsnitt tre är uppsatsens teoretiska del. Den litteraturgenomgång som pre-
senteras täcker teorier kring agenda setting, politisk kommunikation samt
opinionsbildning. Metodavsnittet följer i avsnitt fyra. I kapitel fem presente-
ras det empiriska resultatet, det vill säga de kategorier och teman som fram-
trätt i arbetet med pressmaterialet. Detta resultat diskuteras och analyseras i
kapitel sex. Uppsatsen avslutas med en kort slutdiskussion kring Attac och
mediernas bild av rörelsen samt kommentarer kring övriga undersökningar
kring Attac och medierapporteringen.



2. Bakgrund

Kapitlet syftar till att teckna en bred bakgrund över Attac internationellt
samt i Sverige. Rörelsens framväxt och de huvudfrågor som är gemensam-
ma för hela Attacrörelsen samt några av de större aktioner som Attac med-
verkat i presenteras. Vidare tecknar kapitlet en bild av huvudfrågor, organi-
sation samt arbetsmetoder hos den svenska falangen av rörelsen.

2.1 Historik och huvudfrågor

Den franska vänstertidskriften le Monde diplomatique publicerade den 1
december 1997 en ledare skriven av tidningens chefredaktör Ignacio Ramo-
net, där det bland annat gick att läsa:

”Varför inte skapa den världsomspännande medborgarrörelsen Attac, för införan-
det av Tobinskatten till förmån för medborgarna? I samarbete mellan fackförbund,
kulturföreningar, sociala rörelser och miljöorganisationer skulle den kunna funge-
ra som en fenomenal medborgerlig påtryckningsgrupp” (Ramonet i Clinell 2000,
s.10).

Ramonet menade i sin ledare att den globala finansmarknaden har försatt
och försätter människor i ett tillstånd av allmän otrygghet. Ett kluster bestå-
ende av Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken, Organisationen
för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Världshandelsorga-
nisationen (WTO) har skapat en övernationell stat. Enligt Ramonet är denna
världsstat en makt utan samhälle medan de samhällen som existerar i verkli-
ga livet, är samhällen utan makt. Det fria kapitalflödet försvagar således
demokratin och Ramonet föreslog därför en inrättning av en reglering av
detta flöde. Gensvaret på Ramonets ledare var enormt och ledde så små-
ningom till att redaktionsmedlemmar, fackföreningsledare, skribenter inom
ekonomi, statskunskap och juridik, ledare för några likasinnade intresseor-
ganisationer m.fl. samlades till ett möte i mars 1998. Efter detta möte och
efter förberedelser såsom upprättandet av stadgar och målsättning bildades
föreningen Attac den 3 juni 1998. Attac är en förkortning för l´Association
pour la taxation des transactions financières pour l´aidre aux citoyens, i
översättning ungefär: ”Föreningen för beskattning av kapitaltransaktioner
för medborgarnas bästa”. I oktober 1998 hölls det första öppna medlems-
mötet. Föreningen hade då 1300 betalande medlemmar. Bland dem fanns
förutom privatpersoner också fackföreningar, bonderörelsen, föreningar för
arbetslösa och för bostadslösa, antirasistorganisationer, självständiga bok-



förlag, studieförbund, tidningar m.fl. Till ordförande valdes Bernard Cassen,
andre chefredaktör för vänstertidskriften le Monde diplomatique. Till andre
ordförande valdes författaren och debattören Susan George (Clinell, 2000).

I december 1998 hölls ett internationellt Attacmöte i Paris där föreningens
internationella programförklaring antogs. I programförklaringen går att läsa
att ett medborgarengagemang är en förutsättning för att demokratin ska
kunna räddas. Medborgarna, tillsammans med den internationella förening-
en Attac, bjuds till att diskutera, sammanställa och sprida information samt
agera gemensamt såväl i respektive hemland som på internationell nivå.
Vidare menar programförklaringen att de gemensamma aktionerna ska ha
som syfte att:

•  Hindra internationell spekulation
•  Avskaffa skatteparadisen
•  Förhindra att systemet med privata pensionsförsäkringar breder ut sig
•  Främja öppenhet i samband med investeringar i utvecklingsländer
•  Införa regler för bank- och finanstransaktioner, utan att det drabbar konsu-

menter och vanliga medborgare (anställda inom bankföretag kan ha en viktig
roll i samband med kontrollen av transaktioner)

•  Kräva en allmän avskrivning av utvecklingsländernas låneskuld och att de
resurser som därigenom frigörs används till förmån för befolkningen och för
en hållbar utveckling, något som ska ses som kompensation för i-ländernas
”sociala och ekologiska skuld”

I ett vidare perspektiv handlar det om att:
•  Återerövra de områden som de demokratiska institutionerna förlorat till fi-

nanssektorn
•  Motsätta sig varje försök till att med hänvisning till investerarnas och markna-

dens ”rättigheter” inskränka på den statliga suveräniteten
•  Skapa en demokratisk sfär på global nivå

Vi måste tillsammans återta makten över vår framtid! (i Clinell, 2000, s.77f)

En del av det antispekulativa synsättet är införandet av en Tobinskatt. En idé
som ursprungligen kommer från den amerikanske ekonomen och nobelpris-
tagaren James Tobin. Attac menar att en skatt på 0.05 eller 0.1 procent på all
valutahandel skulle bidra till att bromsa den upptrissade spekulationshetsen.
Detta skulle i sin tur innebär att de demokratiska institutionerna återtar initi-
ativet (Clinell, 12/2000).



2.2 Protester

Flera olika röster har på senare år höjts mot en nyliberal världsordning där
företag får allt större makt i förhållande till enskilda stater. Ett flertal de-
monstationer och protestaktioner mot den globala världsekonomin har
genomförts av flera olika organisationer på olika platser runt om i världen.
De protester som genomfördes mot WTO konferensen i Seattle november
1999 är kanske de som blivit mest kända och som av en del ses som någon
form av vändpunkt till fördel för rörelserna mot en nyliberal världsordning
(Larsson, 2001). I Seattle genomfördes protesterna av såväl miljöaktivister,
fackföreningsfolk och enskilda organisationer däribland Attac. Det blev en
av de största demonstrationerna i USA sedan Vietnamkriget. Inför demon-
strationerna lyckades demonstranterna enas om fyra riktlinjer: att inte an-
vända våld, inte bära vapen, inte använda droger samt att inte förstöra egen-
dom. Kanske på grund av riktlinjerna för ickevåld slöt flera tusen människor
upp och vågade delta i de civila olydnadsaktionerna. Uppskattningsvis del-
tog 50000 personer, över hälften var representanter från fackföreningsrörel-
ser och därigenom fick demonstrationerna en väldigt folklig prägel, även om
en del våld också förekom. Syftet uppnåddes; WTO konferensen fick avblå-
sas (Jaatinen, 3/2001).

I samband med demonstrationerna i Seattle hölls sympatiaktioner på en rad
håll i världen, blad annat i USA, Australien, Indien och på flera håll i Euro-
pa; Genève, Aten, Prag, Limerick, Milano, Manchester, i sammanlagt 80
franska städer samt på många fler platser (Larsson, 2001). Sedan dessa pro-
tester har liknande aktioner genomförts i bland annat Washington, Melbour-
ne, Prag och Nice.

Protesterna i Prag riktade mot IMF och Världsbankens möte, genomfördes
den 26-28 september 2000. Antalet demonstranter uppskattas till mellan
7000 till 12000 personer, detta trots att den tjeckiska polisen avvisade en del
ditresta demonstranter redan vid gränsen. I Prag demonstrerade främst anar-
kister, trotskister och andra relativt politiskt marginaliserade grupper, men
också folk från kyrkor, solidaritets- och miljörörelser, socialister samt med-
lemmar av Attacrörelsen (Larsson, 2001). Förekomsten av våld var betydligt
högre i Pragdemonstrationerna än vad som varit i Seattle (Jaatinen 3/2001).

Protester förekom också under det EU-toppmöte som hölls i Nice i decem-
ber 2000. Dessa var delvis ordnade av den franska falangen av Attacrörelsen
och antalet demonstranter uppgick uppskattningsvis till uppemot 70000
personer (Eriksson, 001207). Nämnas i sammanhanget bör också de våld-
samma protester som på senare tid förekommit vid EU-toppmötet i Göte-



borg juni 2001 samt vid G8 mötet i Genua i juli 2001, där Attacs deltagande
kommit i skymundan till förmån för mer våldsamma demonstranter.

2.3 Attac Sverige

Sommaren 2000 började ett Attac Sverige att bildas. Den officiella lanse-
ringen av föreningen sattes till den 6-7 januari 2001, samma datum som
Sverige tog över ordförandeskapet i EU (newsletter 65, http://attac.
org/listen.htm 010307).

I Attac Sveriges stadgar går att läsa:

”Attac Sverige är en religiöst och partipolitisk oberoende ideell förening. Före-
ningens syfte är att samla folkliga och demokratiska krafter som utifrån olika ut-
gångspunkter och perspektiv ifrågasätter den makt som den finansiella sfären
 utövar över alla aspekter av det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella livet
i Sverige och resten av världen. Attac Sverige ansluter sig utan undantag till prin-
cipen om ett ekologisk hållbart samhälle och om ickevåld rörande all verksamhet
som genomförs i Attacs namn. Attac Sverige är en självständigt verkande organi-
sation, som ansluter sig till målen och grundtankarna hos den internationella
rörelsen Attac” (http://attac.nu/attacframeset.html, 010307).

De prioriterade målen för Attac Sverige är att införa Tobinskatt och avskaffa
skatteparadisen. Att motverka användningen av offentliga pensionssystem
för spekulation samt att avskriva U-lands skulder
(http://attac.nu/attacframeset.html, 010307).

Attac Sveriges målsättning är således att samarbeta med den internationella
föreningen för att sprida information och agera. Skillnaden mellan Attac
Sverige och den internationella rörelsen är att endast den svenska föreningen
har ickevåldsprincipen infört i sina stadgar (TV 4:s Kalla Fakta, 010301).

Endast enskilda personer kan bli medlemmar i Attac Sverige. Organisatio-
ner kan endast bli associerade medlemmar, det vill säga de får ej yttrande-,
förslags- eller beslutsrätt. Politiska partier kan varken bli medlemmar eller
associerade medlemmar. Medlemmarna kan välja att verka i lokalförening-
ar, arbetsgrupper och nätverk. Dessa bildas utefter exempelvis geografiskt
område, kring specifika teman, speciella kompetenser eller för enskilda
aktioner. Vidare väljer varje lokalförening sina egna stadgar, arbetsmetoder,
organisationsform etc. inom ramen för Attac Sveriges programförklaring
(http://attac.nu/attacframeset.html, 010307).



Attac Sverige har sedan bildandet i januari 2001 spridits över hela landet.
Lokalföreningarna är viktiga i Attacs arbete och verktyget för att nå ut.
Enligt Attac Sveriges hemsida finns det i dagsläget cirka 40 lokalföreningar
spridda runt om i Sverige (http://attac.nu.html, 010422). Enligt Attac Sveri-
ge hade rörelsen i april månad cirka 3500 medlemmar samt ytterligare ett
hundratal under registrering (Mattsson m.fl., 010425). Svenska Attac har
ingen ordförande men väl en styrelse, eller med ett annat namn en gemen-
sam arbetsgrupp på 15 personer som ska fungera som råd och stöd för lokal-
föreningarna (Björe, 010108).

2.4 Tidigare skrivet om Attacrörelsen
Attacrörelsen har vunnit mycket uppmärksamhet såväl i medier som hos
författare och forskare. Redan nu finns en hel del skrivet om rörelsen. På
svenska finns exempelvis journalisten Bim Clinells Attac- gräsrötternas
revolt mot marknaden, som tecknar rörelsens historik och framväxt. Ett an-
nat exempel är journalisten Petter Larssons, Proteststormen, Seattle, Prag
och revolten mot en orättvis världsordning. Denna tecknar den bredare pro-
testalliansen i samband med toppmöten och demonstrationer, där Attacrörel-
sen varit aktiv. Jag har använt mig av dessa författare för att få dels en bild
av reaktionerna på den globala marknadsekonomin generellt samt för att
kunna teckna en bild av Attacrörelsens framväxt och utbredning mer speci-
fikt.

Attac i relation till medier intresserar också. Vid Lunds universitet pågår
exempelvis en undersökning på uppdrag av Stiftelsen Institutet för Medier,
där institutionen för Statsvetenskap respektive Medie- och kommunika-
tionsvetenskap följer medierapporteringen kring två aktuella ämnen under
den period då Sverige är ordförandeland i EU. Det ena ämnet rör EU-
utvidgningen och det andra Attac. Medierapporteringen kring Attac grans-
kas av Marja Åkerström vid avdelningen för Medie- och kommunikations-
vetenskap. Jag har tagit del av undersökningens kvantitativa lägesrapport
som presenterades i slutet av april. Denna beskriver den kvantitativa medie-
bilden under perioden 15 februari till och med 31 mars 2001 i ett antal
svenska dagstidningar. Rapporten gör gällande att demonstrationer och
toppmöten varit vanligt förekommande på den medialaagendan samt att
rapporteringen under perioden till största delen är neutrala och beskrivande,
dock förekommer fler negativa toner än positiva. Undersökningens slutgilti-
ga rapport beräknas att vara färdigställd i augusti-september 2001 (Åker-
ström, 2001).



Även journalisten Staffan Heimerson har granskat mediernas rapportering
kring Attacrörelsen under de 70 första dagarna av 2001. Resultatet finns
tillgängligt i rapporten Attac utan motstånd- en studie i lämmeljournalistik
som presenterades av Näringslivets Mediainstitut början av maj månad. För-
fattaren till denna ganska hårt kritiserade studie menar att Attacrörelsen fått
oproportionerligt stor uppmärksamhet i medierna. Heimerson (2001) kallar
journalistiken för ”lämmeljournalistik” och menar att Attac är endast är ett
upphaussat mediefenomen som inte lockar fler medlemmar än i jämförelse
besökare vid tranornas dans vid Hornborjarsjön i april (?!).

Dessa undersökningar överlappar till viss del de aspekter kring Attac i me-
diebilden som jag har fokuserat på. Jag har därför tagit del av resultatet dels
från lägesrapporten och dels från Heimersons granskning. Kommentarer till
dessa undersökningar samt relationen till mina resultat finns i uppsatsens
avslutande kapitel.



3. Teori

Kapitlet presenterar teorier kring relationen mellan medborgare, medier
och makthavare. Vem påverkar vem och vem sätter agendan och påverkar
opinioner i samhället? Kapitlet tar upp teorier kring agenda setting inklusi-
ve begreppen ”priming” och ”framing”. Vidare presenteras samspelet
mellan medier, medborgare och politiker, det vill säga den politiska kom-
munikationen i den offentliga sfären samt den förändring denna genomgår i
dagens fragmenterade och kommersialiserade samhälle. Slutligen tas teori-
er kring tystnadsspiralen upp, detta för att kunna ge en förklaring till det
svenska opinionsklimatet.

3.1 Agenda setting

James Dearing och Everett Rogers identifierar tre dagordningar/agendor på
den samhälleliga arenan: mediernas, medborgarnas och den politiska. Den
politiska agendan refererar till de frågor, problem och samhällsområden som
står i centrum för det politiska beslutsfattandet. Medborgarnas dagordning
är vad allmänheten pratar om och anser som viktiga frågor. Mediedagord-
ningen handlar om vad och hur medierna väljer att uppmärksamma en fråga.
Frågan är dock var ursprunget till ett initiativ eller en debatt finns, hos poli-
tikerna, hos medborgarna eller hos medierna (Strömbäck, 2000).

McComb och Shaw gjorde 1972 den första grundliga studien kring agenda
setting. Deras hypotes var att massmedier påverkar politiska kampanjer
genom att speciellt uppmärksamma vissa frågor. Begreppet agenda setting
refererar således till den makt medier har att kunna bestämma vad eller vilka
ämnen läsarna/allmänheten ska anse som viktiga. Ju mer medierna upp-
märksammar ett ämne desto större plats tar det på den medborgerliga agen-
dan. I förlängningen kan detta även påverka den politiska agendan, det vill
säga vilka ämnen som anses viktiga och hamnar på makthavarnas dagord-
ning (McComb m.fl., 1972). Mediernas makt vad gäller agenda setting kan
sägas fungera på två plan. På ett första plan uppmärksammas vissa sakpoli-
tiska områden och påverkar på så sätt vad publiken anser som viktiga frågor.
På ett andra plan kan medierna också påverka genom att välja vad i en fråga
man ska uppmärksamma och vad som ska tonas ner. På detta sätt kan medi-
erna inte bara påverka vad vi ska anse som viktiga ämnen utan också sätta
standarden för hur allmänheten ska värdera dessa. Denna del av agenda set-
ting går under benämningen ”priming” (Severin m.fl., 1997).



Med andra ord kan ”priming” sägas vara sambandet mellan yttre stimuli till
exempel medieinnehåll och de bedömningar människor gör av någonting.
Detta sker i samspel med vad människor har för kunskaper om eller kogniti-
va scheman av det saken gäller. Medierna bidrar till att aktivera och skjuta
fram vissa delar av människors kognitiva scheman i deras medvetande ge-
nom att uppmärksamma vissa saker och tona ner andra. Medierna påverkar
således vilka attribut allmänheten fäster vid olika företeelser, händelser eller
personer (Strömbäck, 2000).

Medierna kan ytterligare påverka uppfattningen kring en fråga genom sättet
att presentera en företeelse. Framing refererar till hur medierna ramar in och
”förpackar” en fråga för att på så sätt försöka ge mottagaren ett redan givet
tolkningsmönster. Framing är till skillnad från partiskhet/vinkling av en
nyhet, svårare att upptäcka. Ett ämne presenteras ofta med underliggande
åsikter och placeras från början in i en given mall eller kategori som läsaren
ofta är bekant med. Med andra ord så använder sig medierna i hög grad av
gamla invanda stereotyper för att presentera ett ämne. Tydligast kanske
inramningen av ämnen blir i TV där ofta komplexa företeelser ofta rycks ur
sin kontext och får mottagaren att tolka dem som individuella istället för
övergripande problem i samhället i stort. Förutom givna kategorier kan
ramen i vilken en företeelse presenteras exempelvis ses på den kontext som
omger en nyhet. Ramen ges av såväl rubriker, bilder och andra uppslag och
kan således påverka läsningen och tolkningen av ett ämne (Severin m.fl.,
1997).

De flesta studier kring agenda setting har cirkulerat kring vilka ämnen som
presenteras i medierna och få har gjort mätningar på hur stort ett ämnes fak-
tiska exponering i medierna är. Senare studier kring agenda setting har visat
att människors värdering av ett ämne också hänger ihop med hur ofta en
företeelse tas upp i rapporteringen. Med andra ord ju mer människor kom-
mer i kontakt med en företeelse i medierna desto mer vikt sätts vid denna
och företeelsen hamnar i högre grad på den medborgerliga agendan (Severin
m.fl., 1997).

Frågan är dock vad som avgör att ett ämne får tillträde och vem eller vad det
är som sätter agendan för medierna. En del av svaret ligger i de händelser
som inträffar i verkligheten. Parallellt med verkligheten finns ett antal olika
mekanismer som kan öka uppmärksamheten av ett ämne i medierna:

•  Medierna anpassar sig till ett flöde av händelser, det vill säga om en
företeelse passar in i mönstret av rapportering har det större chans att
uppfattas som nyhetsmässigt.

•  Ovanliga händelser som bryter mönstret tenderar att överrepresenteras



•  Selektiv rapportering av nyhetsmässiga aspekter av en händelse, det vill
säga vissa spektakulära detaljer av ett ämne uppmärksammas

•  Pseudohändelser eller ett konstruerande av nyhetsmässiga händelser,
demonstrationer, protestmarscher etc. är exempel på händelser som kan
hjälpa ett ämne in på medieagendan

•  Summeringar eller situationer som presenterar ickenyhetsmässiga hän-
delser på ett nyhetsmässigt sätt (Severin m.fl., 1997).

Vidare påverkas innehållet i medierna från influenser från ett flertal håll i
samhället. Shoemaker och Reese (1991) listar fem kategorier vilka de kallar
”hierarkin av influenser över medieinnehåll”:

•  influenser från ideologier på en övergripande samhällelig nivå
•  influenser från stoff utanför medieföretaget som exempelvis lobby-
      grupper eller personer som skapar pseudohändelser.
•  medieorganisationens inflytande över innehåll
•  influenser från medierutiner
•  influenser från personer som arbetar inom medierna.

Ideologierna kan sägas fungera på en makronivå medan individuella perso-
ner kan påverka innehållet i medierna på en mikronivå (Shoemaker m.fl.,
1991). Även medieforskaren Håkan Hvitfelt (1989) har försökt att samman-
fatta ett antal egenskaper som gör att en nyhet har större chans att bli be-
handlade av medierna än andra. Dessa egenskaper är:

1) Händelser som handlar om politik, ekonomi, brott eller olyckor.
2) Händelser som är viktiga eller relevanta.
3) Händelser som handlar om olika slags sensationer och avvikelser.
4) Händelser som utspelas på kort avstånd i olika dimensioner till mediets

spridningsområde. Dessa dimensioner kan vara tid, rum och kultur. Det
som just har hänt är mer intressant än en ”gammal” nyhet. En nyhets
rumsliga närhet väcker människors intresse liksom kulturell närhet som
bidrar till att göra en händelse meningsfull för sin publik då det är lättare
att relatera till det som känns bekant och nära.

5) Händelser som överensstämmer med journalistens och publikens värde-
ringar.

6) Händelser som handlar om eliter.
7) Händelser som är begriplig för mediets publiker.
8) Händelser som berör enskilda personer.

Enligt Hvitfelt ökar sannolikheten för att en nyhetsartikel skall produceras,
publiceras, placeras på första sidan och därmed bli huvudartikel ju mer den
behandlar någon eller helst några av dessa punkter. Det vill säga ju fler av



dessa punkter som finns representerade i en nyhet, ju högre nyhetsvärde har
den (Hvitfelt, 1989).

En annan viktig faktor som påverkar mediernas agenda är innehållet hos
andra medier, den intermediella agendan. Generellt verkar det vara så att det
är de tryckta medierna som sätter agendan för andra medier och att det spe-
ciellt är medier som värderas högt som får sätta den agenda som andra
medier följer (Severin m.fl., 1997). I Sverige har Dagens Nyheter länge haft
en dominerande ställning och varit i position av att sätta den intermediella
agendan (Kroon i Ekström m.fl., 2000).

3.2 Politisk kommunikation

Politisk kommunikation kan definieras som det kommunikativa samspelet
mellan medier, politiska makthavare och medborgare (Strömbäck, 2000).
I detta samspel består huvudkomponenterna således av politiska institutio-
ner i deras kommunikativa aspekter, medieinstitutioner i deras politiska
aspekter, publikens medvetande och engagemang samt den politiska kultu-
rens existerande kommunikation (Blumer m.fl., 1995). Politik kan innebära
flera saker, beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till det of-
fentliga, till den auktoritativa fördelningen av värden eller till utövande av
makt. Det finns i princip tre perceptuella vägar varigenom medborgaren kan
få kontakt med den politiska världen: genom egen erfarenhet, genom kom-
munikation med andra människor samt via medier. Medierna fungerar som
en länk mellan medborgare och makthavare. De tre delarna är alla delar av
ett system och både påverkar varandra samt är också beroende av varandra
(Strömbäck, 2000). Frågan är dock hur detta dialektiska förhållande ser ut.
I vilken utsträckning bidrar massmedier till att forma vår egen vardag, i vil-
ken utsträckning strukturerar de vår tid, hur formar och omformar de vår syn
på omvärlden samt vilka konsekvenser får massmediernas existens och in-
nehåll för oss själva och för vår omedelbara omgivning i stort? Frågan är
också vilka konsekvenser medierna får för politiken och demokratin?

I traditionellt liberalistiska teorier kring demokrati tillskrivs medier en viktig
roll i att skydda, informera, samla och representera medborgarna i ett sam-
hälle. En liknade syn på massmediernas förhållande till demokrati och den
offentliga sfären har den tyske sociologen Jürgen Habermas. En idealisk
offentlig sfär är enligt Habermas den plats där information och åsikter kan
ventileras och spridas mellan medborgarna i ett samhälle. Den demokratiska
funktionen hos samhället fungerar genom att medborgarna samlas och dis-
kuterar samhälleliga frågor, speciellt politiska sådana. Genom möten och
utbyten av idéer och åsikter kan således en allmän opinion formas på ett



demokratiskt vis. Eftersom det moderna samhället endast tillåter ett visst
antal människor att vara fysiskt deltagande i den politiska diskussionen har
massmedierna kommit att spela en viktigt roll i den offentliga sfären. Myck-
et offentlig kommunikation sker inte bara i en offentlig sfär utan också inom
massmediesystemet (Dahlgren, 1995). Det finns fem funktioner hos medier-
na i ett idealt demokratiskt samhälle: de ska informera medborgarna om vad
som händer, undervisa, förse den politiska diskussionen med den plattform
där den allmänna opinionen kan formas, ge publicitet åt regering och insti-
tutioner och vara en kanal för förespråkare av vissa ståndpunkter samt
granska och fungera som en tredje statsmakt (McNail, 1995).

Dahlgren menar att det finns fyra dimensioner av den offentliga sfären; me-
dieinstitutioner, medierepresentationer, sociala strukturer och sociokulturell
interaktion. Ingen av dimensionerna står för sig själv utan alla fyra interage-
rar med varandra och påverkar varandra på olika sätt. Med detta vill sägas
att den offentliga sfären även formas utanför medierna och att den således
också är beroende av sociala strukturer såsom ekonomiska, sociala och juri-
diska faktorer samt den interaktion som sker i de möten som medborgaren
gör (Dahlgren, 1995).

3.3 Politisk kommunikation i förändring

Dagens kommersiella och individualistiska samhällsklimat har förändrat den
politiska kommunikationen. Den traditionella partipolitiken ses inte längre
med lika stort intresse vare sig från medborgarna eller från mediernas sida.
Partipolitiken har kommit att tvingas tävla om medieuppmärksamhet för att
vinna publikens intresse och inte sällan kommer motståndaren i dragkampen
från underhållningssidan. Makthavarna måste således anpassa sig till mark-
nadens efterfrågan. Blumer och Gurevitch menar att vi idag har en ny form
av politisk kommunikation och till viss del en ny form av politik. I en porös
form av politik har nöje och underhållning kommit att få en allt mer signifi-
kant del. Gränsen mellan det privata och det offentliga har suddats ut och
allt mer av vad som händer runt omkring oss har börjat betraktas som poli-
tik, inte bara de frågor som institutioner och departement arbetar med. På
grund av ett större utbud av mediekanaler, fragmentering av publiken samt
ett stort antal rörelser och organisationer utanför systemet är inte den tradi-
tionella partipolitiken heller lika integrerad i samhället som den en gång var
(Blumer m.fl. i Curran m fl., 2000). Det finns framförallt fyra källor som har
orsakat instabilitet i systemet:

•  Förändringar i den kommunikationsteknologi som producerar och för-
medlar politiska budskap.



•  Förändringar i struktur och kultur i omgivande sociala och politiska
     system.
•  En ökad önskan både från politiker och journalister att förstå varandras

strategier och försök att anpassa sig och förutse den andra sidans hand-
lingar.

•  Relationen till publiken och människors minskade intresse för partipoli-
tik. Intresset för partipolitik har sjunkit medan alternativa rörelser och
organisationer intresserar och engagerar såväl medborgare som medier
(Blumer m.fl., 1995).

Kan vi fortfarande prata om endast en offentlig sfär i ett globaliserat och
fragmenterat samhälle? Habermas har kritiserats för att ha en allt för gam-
maldags syn på den offentliga sfären. Ett argument som kommit upp är att
Habermas historiska tolkning av den offentliga sfären ignorerar de alternati-
va offentliga sfärer som fungerar parallellt med den traditionella borgerliga.
Habermas har dock på senare tid till viss del förändrat sin syn på medierna
och den offentliga sfären och menar att demokrati fungerar med en kärna
bestående av regering, riksdag, politiska partier, politiska val etc. Utanför
denna kärna finns en inre sfär av institutioner med styrande inverkan och
vars makt regleras av staten. I en yttre sfär finns två sorters organisationer
som kan kategoriseras som ”kunder” (ex. affärskontakter, arbetsorganisatio-
ner, privata organisationer) samt ”försörjare” (volontärorganisationer, kyr-
kor, nya sociala rörelser, allmänna intressegrupper). Enligt Habermas är det
mest ideala för demokratin då sociala angelägenheter överförs från en peri-
fer del av samhället in mot kärnan (Curran i Curran m.fl., 2000).

Även Dahlgren har skissat vidare på den offentliga sfärens uppbyggnad och
funktioner. Enligt hans synsätt kan den offentliga sfären analytiskt och ide-
aliskt också delas upp i två skilda domäner eller sfärer, den gemensamma
domänen samt försvarsdomänen. Kommunikationen i den gemensamma
sfären (common domain) bör sträva efter konsensus och upprätthålla en
gemensam kulturell referensram för medborgarna. Denna sfär ska tillgodose
medborgarna i samhället med information, debatt och opinionsmöjligheter
och måste i alla fall till viss del skyddas från statlig styrning. Det är inom
denna sfär eller domän den största delen av alla dominerande massmedier
återfinns. För att undvika stagnation måste det också finnas ytterligare en
sfär i samhället, en försvarsdomän (advocacy domain). Försvarsdomänen
består dels av den tid och det utrymme som den ges i de dominerande medi-
erna och dels av en pluralitet av ”medborgerliga” medier från olika politiska
partier, intressegrupper, folkrörelser, organisationer och nätverk. Denna
domän ska vara tillgänglig för alla som vill uttrycka kulturella och politiska
intressen och tolkningar av samhället och spelar således en stor roll för



alternativa och marginaliserade grupper i samhället. Idén med två offentliga
sfärer kräver att dessa är ömsesidigt beroende av varandra. En kontinuerlig
vitalisering och god relation mellan den gemensamma- och försvarsdomä-
nen är avgörande. Denna relation är avhängig att det finns kommunicerande
länkar mellan de båda domänerna. Utan dessa länkar faller hela strukturen
och de mindre, mångfacetterade delarna av försvarsdomänen blir lätt poli-
tiskt neutraliserade (Dahlgren, 1995).

En liknande syn på den offentliga sfären, som bestående av flera sfärer i
relation till varandra har också Hallin. Enligt hans synsätt är offentligheten
uppbyggd kring en kärna av konsensus. Denna del består av de gemensam-
ma värderingar i samhället som journalister och den större delen av allmän-
heten inte anser som kontroversiella ämnen. Kärnan innehåller således vär-
den som inte ifrågasätts utan som tas för allmänna och självklara. Utanför
kärnan finns en sfär av legitim kontrovers. I denna cirkulerar ämnen som
uppfattas som viktiga och som uppmärksammas i den politiska debatten.
Journalistiken i denna del av den offentliga sfären strävar efter objektivitet
och balans, en tredje statsmakt. Utanför denna finns en yttre sfär av
”avvikelser”. I denna yttre sfär finns de ämnen och aktörer som samhället
uppfattar som ovärdiga att uppmärksamma. De ämnen som cirkulerar i den-
na sfär hålls med andra ord marginaliserade. Medierna antingen exponerar,
dömer eller utesluter dessa från den allmänna agendan. Vidare menar Hallin
att varje sfär har interna graderingar och att barriärerna mellan de olika sfä-
rerna ofta är suddiga (Hallin i Tumber, 1999).

Kontentan av det hela är med andra ord, att den offentliga sfären inte kan
sägas bestå av endast en sfär, utan istället av flera mindre sfärer som funge-
rar parallellt och påverkar varandra ömsesidigt och växelvis. Massmedierna
utgör en plattform av den offentliga sfären men inte den enda. Medierna är
en del av samhället som svarar på vad som cirkulerar i samhället och både
påverkar och påverkas av vad sker. Det finns dock en stark relation mellan
bilden i medierna och hur människor engagerar sig i politiska frågor, även
om det också ligger sociala och kulturella faktorer bakom människors
intresse i politik och samhällsfrågor (Corner i Curran m. fl., 2000).



3.4 Medier och aktiva intressegrupper

I det nya fragmenterade och globaliserade samhällsklimatet har en ny form
av medborgerligt engagemang börjat att framträda allt mer. Lance Bennet
menar att förändringar i det moderna samhället har gjort att ett mer globalt
medborgarskap har börjat höras. Detta globala medborgerliga engagemang
karakteriseras av gruppkoalitioner som använder sig av kampanjer för att
verka för demokratiska principer gentemot regimer, storföretag etc. Dessa
gruppkoalitioner och kampanjer verkar ha lätt för att fånga intresset från
såväl medborgare som medier och engagemang av olika slag får allt mer
utrymme (Bennet, 2001).

Med andra ord  är det inte längre den traditionella partipolitiken som lockar
intresse från medier och medborgare. Istället har allt fler alternativa rörelser
och ”enfrågepartier" vunnit fler sympatier. De nya rörelserna har i regel
bättre förutsättningar för att locka medierna till sig i och med att de stämmer
väl överens med medielogiken i det kommersialiserade och fragmenterade
samhället där medierna verkar favorisera vissa ämnen över andra mer
”hårdsmälta” politiska nyheter (Dahlgren i Curran m fl., 2000).  Många
rörelser vet hur medier ska hanteras för att de ska uppmärksammas och an-
vänder sig av olika ”news promoting” aktiviteter för att få gehör och stjäla
uppmärksamheten från andra nyheter. För grupper som är erkända och har
auktoritet kan det räcka med att använda sig av retoriska grepp etc. medan
andra grupper också behöver använda sig av mer spektakulära framställ-
ningsformer såsom demonstrationer, evenemang, protestaktioner etc.
(McNail, 1995).

Att medierna mer och mer börjar rikta intresset åt medborgarna eller det
”civila” samhället ska dock inte enbart ses som att den offentliga sfären har
utvidgats och gett plats för den allmänna diskussionen, det vill säga ett mer
demokratiskt samhälle. Att erhålla uppmärksamhet i medierna är inte det
samma som att de åsikter en rörelse förespråkar har vunnit gehör. Medier
favoriserar ofta vissa nyheter mer än andra och tenderar att trivialisera och
förenkla underordnade gruppers aktiviteter och endast fokusera på demon-
strationer, konfrontationer med polis, slagord etc. Denna avsaknad av en
vidare kontext gör att en rörelses argument klingar ohörda och att en kon-
struktiv debatt inte kommer till stånd (McNail, 1995) samt (Blumer m.fl. i
Curran m fl., 2000).

Det finns dock en dubbelhet i relationen mellan medier och nya rörelser i
samhället. När en ny rörelse, som de etablerade medierna uppfattar som ett
hot, kliver in på arenan tas den i regel emot med misstänksamhet. Bilden i
medierna blir således negativ och rörelsen hålls marginaliserad. Samtidigt



kan inte mediernas version av verkligheten skilja sig allt för mycket från hur
verkligheten är beskaffad. När rörelsen växer och allt fler människor börjar
att anamma dess tolkningsmönster måste medierna till viss del anpassa sig
(Dahlgren, 1997).

3.5 Opinioner

För att ytterligare förstå det politiska klimatet går det att se till opinionerna i
ett samhälle. Begreppet opinion är mångtydigt och kan indelas i öppna:
medvetna opinioner relaterade till en given fråga, dolda: opinioner ej fullt
medvetna för individen men dock relaterade till en given fråga, samt attityd
eller hållningar som är generella, ej relaterade till någon specifik fråga.

Lippman menar att den som vill förstå opinionen måste börja med att se till
det triangulära förhållandet mellan verkligheten, bilden av verkligheten och
handlandet som baseras på bilden av verkligheten (Strömbäck, 2000). Elisa-
beth Noelle-Neumann var den som först kom upp med idén om tystnadsspi-
ralen. Denna teori gör ett försök att teckna just opinionsklimatet i ett sam-
hälle. Människor tenderar att anpassa sig efter det rådande opinionsklimatet
i samhället, det vill säga efter sin omgivning. Opinionsklimatet i samhället
varierar så till vida att vissa opinioner vid ett tillfälle är i majoritet medan
andra är i minoritet samt vissa är på frammarsch medan andra är på tillbaka-
gång. Viljan att uttrycka egna åsikter anpassas efter den eller de opinioner
som för tillfället dominerar i samhället. Den åsikt som uppfattas som en
majoritetsåsikt blir således den som framförs offentligt medan avvikande
åsikter tonas ner. Detta förlopp går i en spiral det vill säga åsikter och opini-
oner växer sig successivt starkare i och med att de får utrymme till förmån
för åsikter i minoritet som istället tystas ner. Noelle-Neumann menar att
massmedierna spelar en viktig roll i och med att det är hos dem som männi-
skor hämtar sin information om opinioner och deras styrka. Massmedierna
kan påverka tystnadsspiralen på tre sätt: de formar intrycken om vilka opi-
nioner som är i majoritet, de formar intrycken om vilka opinioner som är på
frammarsch samt de formar intrycken om vilka opinioner som är politiskt
korrekta och acceptabla och därmed kan framföras i offentligt ljus (Severin
m.fl., 1997).



4. Metod

Kapitlet presenterar hur undersökningen har genomförts, det vill säga allt
från urval och begränsningar till det faktiska tillvägagångssättet. Slutligen
presenteras en kritisk reflektion över metodvalet och de funderingar som
uppkommit under arbetets gång och som är värda att påpeka.

4.1 Urval och avgränsningar

Uppsatsen är en explorativ och explanativ studie, det vill säga en beskrivan-
de och förklarande studie (Arvidson i Jarlbro, 2000). Undersökningen sker
till huvudsak genom kvalitativa innehållsanalyser av dagspressen. Materia-
let begränsas till artiklar som förekommit i Dagens Nyheter (DN). Detta på
grund av att DN och speciellt avdelningen DN-debatt är en av landets vikti-
gaste och mest statustyngda forum för opinionsbildning. På DN-debatt ser-
veras möjliga underlag för större samhällsdebatter, något som gör att artik-
larna kan ses som viktiga delar av ett större ”samtal” om diverse samhälls-
frågor. DN-debatt kan således ses som en av de mest framträdande platser i
medierna där åsikter, värderingar, och attityder som anses som giltiga och
legitima i samhället förhandlas fram (Kroon i Ekström m.fl., 2000). I under-
sökningen har artiklar som handlar specifikt om Attacrörelsen liksom artik-
lar som nämner den i ”förbifarten” inkluderats. Jag har inte gjort någon
skillnad på artiklar som handlar specifikt om den svenska falangen av rörel-
sen och artiklar som handlar om Attacrörelsen i en vidare bemärkelse.

Undersökningen begränsas till artiklar som förekommit i det nio månader
långa tidsintervallet 000701 till och med 010331. Detta beroende på att det
var under partiveckan i Visby i början av juli månad 2000 som Attacrörel-
sen på allvar började uppmärksammas i Sverige, med anledning av att en av
Attacs ledare Bernard Cassen gästade Almedalen. Bevakningen av artiklar
slutar den 31:e i mars månad på grund av att jag anser det vara lämpligt att
inkludera såväl grundandet av Attac Sverige i undersökningen samt reaktio-
nerna kring EU-toppmötet i Stockholm i slutet av mars 2001, där bland an-
nat Attac var med och ordnade protestaktioner.

En första sökning i presstext på sökordet ”Attac” gav över 100 träffar. Av
dessa kunde ett antal väljas bort såsom de som föll utanför undersökningens
tidsramar samt de artiklar som handlade om attacker i generell bemärkelse.
Även mindre notiser och insändare valdes bort samt träffar rörande
TV/radio tablåer etc. Eftersom debatten om Attacrörelsen inte bara före-



kommit på DN-debatt sidor har även andra relevanta artiklar såsom andra
debattartiklar samt ledare och krönikor inkluderats i undersökningen.
Summan av relevanta artiklar med sökord ”Attac” slutade till sist på 88
stycken. Debatten om Attac och liknande rörelser har också förekommit i
samband med frågor som globalisering. En sökning på ”globalisering” gav 7
relevanta träffar, dessa återfanns på ledare/debatt sidor. Totalt har 95 artiklar
legat till grund för undersökningen. Av dessa betecknar jag 31 som debatt-
artiklar/ledare. De resterande 64 artiklarna består av reportage kring rörel-
sen, globalisering, ekonomi samt politik.

4.2 Tillvägagångssätt

Jag har använt mig av olika angreppssätt och tekniker och har så att säga
skapat mening i materialet ad hoc (Dahlgren i Jarlbro, 2000). Efter en
genomläsning för att bilda ett allmänt intryck kring debatten har jag inled-
ningsvis kvantifierat materialet för att ta reda på när en artikel är publicerad
och var i tidningen den är placerad. Jag har även försökt att kategorisera om
artikelförfattarna presenterar Attacrörelsen i generellt positiva eller negativa
ordalag.

Problemet med en kvantitativ innehållsanalys är att den endast kan ge svar
på de frågor som ställs direkt till materialet (Deacon m.fl., 1999). För att
uppfylla syftet och svara på detta arbetes frågeställningar krävs ett kvalita-
tivt angreppssätt. Det kvantifierade materialet ser jag mer som en inledande
hjälp i arbetet för att ge en överblick över hur debatten har rasat och när
rapporteringen varit som mest intensiv samt när och var Attacrörelsen tas
upp i olika delar av tidningen. För att göra en innehållsanalys av debatten
har jag försökt att skapa mening ad hoc och in vivo. Det vill säga jag har
blandat olika metoder och utgått från texterna för att hitta begrepp och te-
man. (Dalquist, 1998). De begrepp och mönster som framträdde i materialet
har sedan kategoriserats och klassificerats. Kategorierna, sju stycken totalt,
presenteras kronologiskt i artikelredovisningen men det bör noteras att dessa
i vissa fall löper parallellt eller överlappar varandra. Specificering i tematis-
ka fält innebär en sorts ”översättningsprocess”, där det konkreta innehållet
kategoriseras och fångas upp så att det får en resonans och kan sättas in i ett
större sammanhang (Dahlgren i Jarlbro, 2000).

 För att belysa debatten ytterligare har jag inte bara läst artiklarna innehålls-
mässigt utan även studerat deras form. Semiotiken studerar tecken och i en
text är det just språket som kan ses som meningsbärande tecken. Genom att
studera uttryck och innehåll i språket kan man således vaska fram underlig-
gande betydelser. Det är det manifesta innehållet, det denotativa som läsaren



av en text först kommer i kontakt med. Alla tecken ger mer eller mindre
upphov till associationer hos läsaren. Dessa associationer är textens konno-
tationer, det vill säga det latenta innehållet (Deacon m.fl., 1999). Det kon-
noterade innehållet kan säga något utöver det manifesta, exempelvis väcka
vissa känslor eller säga något om underliggande kulturella värden. Nästan
alla tecken ger upphov till konnotationer, av vilken sort dessa är beror på
sammanhang och mottagare. Semiotiken studerar inte bara texten i inne-
hållsligt, utan även den struktur som omger texten. Såväl rubriker, illustra-
tioner och intilliggande artiklar påverkar hur läsaren uppfattar artikeln (Tol-
son, 1996).

I ett sista skede av arbetet har de kategorier, mönster och teman som fram-
trätt i texterna kopplats till teori och ett större samhällssammanhang för att
se vad debatten och rapporteringen om Attacrörelsen betyder i en vidare
kontext.

4.3 Metodreflektion

Innehållsanalyser beskylls ofta för att vara allt för snedvridna och i för hög
grad personberoende. Min inställning till Attacrörelsen är i generell bemär-
kelse positiv, det vill säga jag anser att rörelsens engagemang är bra. Det
behövs en debatt om den globala marknadsekonomin samt en motkraft till
de storföretag och regimer som allt mer tillåts underminera olika nationers
demokrati. Jag är medveten om att denna inställning kan ha påverkat läs-
ningen av materialet. Jag har dock inte haft för avsikt att framlägga en stats-
vetenskaplig uppsats eller ett arbete som presenterar politiska åskådningar
på det ena eller det andra sättet. För att uppnå en tillfredsställande grad av
reliabilitet och validitet i arbetet har jag därför försökt att ställa mig utanför
undersökningen, det vill säga jag har försökt att hålla mig kritisk och re-
flexiv gentemot mitt arbete. Jag har kontinuerligt granskat, ifrågasatt och
problematiserat kring undersökningen och de dragna slutsatserna. Denna
introspektion samt diskussioner med andra personer har förhoppningsvis
stärkt validiteten i undersökningen.

Vad gäller det analyserade materialet kanske det hade varit önskvärt att även
inkludera andra tidningar av ideologisk färg samt eventuellt även andra me-
dier. Mätt i volym har dock Attac förekommit i en enorm mängd under det
senast året. Enligt rapporten från Näringslivets mediainstitut förekommer
Attac i huvudrollen i över 400 nyhetsinslag i olika medier under bara de 70
första dagarna av 2001 (Heimerson, 2001). På grund av detta arbetes om-
fång har jag därför valt att endast bevaka hur Attac presenterats i DN.
Mycket på grund av att DN som tidigare nämnts är tongivande i det offent-



liga samtalet samt även på grund av att vissa av de artiklar som publicerats i
DN även rönt stor uppmärksamhet och gett genklang även på andra håll.



5. Artikelredovisning

Kapitlet presenterar dels det kvantifierade materialet och dels de teman,
kategorier etc. som framkommit i det kvalitativa arbetet med artiklarna.
Kvantifieringen finns till för att ge en bredare bild över rapporteringen
kring Attacrörelsen och ska ses som en form av inledning till den kvalitativa
redovisningen och tolkningen av denna.

5.1 Kvantifiering

Summan av de artiklar som totalt sett legat till grund för undersökningen är
95 stycken. Dessa har förekommit på flera olika avdelningar och sidor i DN,
det vill säga ledare, debatt, politik, ekonomi, kultur etc. Kortare notiser, in-
sändare etc. har ej inkluderats i undersökningen. Av de 95 artiklarna beteck-
nar jag 31 stycken som ledare eller debattartiklar, det vill säga de har före-
kommit på ledarsidor, DN debatt eller som debattinlägg på andra sidor i
tidningen (Kultur etc.). Kvantifieringen av materialet visar att rapportering-
en varit som mest intensiv under januari månad. Detta tätt följt av rapporte-
ringen under mars och februari. Under hösten finns flest artiklar i oktober
månad men i övrigt är andelen artiklar jämnt spridda i intervallet juli till
december. Flest antal artiklar är publicerade under benämningen politik,
följt av ledare och ekonomi. Ett korsdiagram över månad och placering
visar att ledarartiklarna förekommer flest gånger under januari månad följt
av rapporteringen i oktober. DN-debattartiklarna är jämnt spridda under hela
tidsintervallet. Artiklarna med benämningen politik förekommer flest antal
gånger under januari månad följt av mars, februari och december. Ekonomi-
artiklarna förekommer flest antal gånger i mars, följt av januari och septem-
ber månad. Artiklar publicerade på kultursidor bryter detta mönster. Kultur-
artiklarna förekommer flest antal gånger i februari månad följt av oktober
och november. Övriga artiklar på sidor såsom ”Lördag”, ”På stan” etc. före-
kommer några enstaka gånger från och med januari månad och framåt. Vad
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gäller de 31 ledar/debattartiklarna förekommer dessa flest antal gånger i
oktober samt i januari månad detta följt av september. Övriga inlägg är
jämnt spridda över de resterande månaderna i undersökningens tidsram.
Ledar/debattartiklarna är till största delen negativa till Attac.

5.2 Kategorisering

I det kvalitativa arbetet med artiklarna har ett antal kategorier och teman
utkristalliserat sig i materialet. Dessa är som följer:

5.2.1 Våldsamma Attac

Ett flertal av de artiklar som är publicerade under de första månaderna be-
skrivs Attacrörelsen i generellt negativa ordalag. Rörelsen framställs som
destruktiv och våldsam samt kopplas i flera fall samman med nationalism
och protektionism.

Ledarartikeln den 19:e juli med rubriken ”Antiglobalister samlas paradoxalt
runt jorden”, menar exempelvis att Attac spelar på människors rädsla inför
framtiden genom att påstå att marknaden är ett hot mot välfärdsstaten och
demokratin. Artikelförfattaren menar istället att globaliseringen inte är något
som är påtvingat utifrån utan kommer av människors vilja att handla, resa
och upptäcka. Attacs kritik av globaliseringen är med andra ord en kritik
mot medborgaren. Det som är intressant med rörelsen menar artikelförfatta-
ren är att den lockar till sig folk från skilda håll av höger och vänsterskalan,
det är konservativa, nationalister, kommunister och gröna. Attac står således
för nationalism och protektionism (Nerbrand, 000719).

En annan ledarartikel menar att Attac inte använder sig av argumentation
utan aktion och sabotage för att stoppa möten om frihandel. Rörelsen och
frihandelns motståndare saknar vidare historiska kunskaper och perspektiv
(Sander, 00722). Ytterligare ett exempel är den artikel på ledarsidan den
25:e augusti som menar att 1970-talets progressiva samhällskritik har ersatts
av en repressiv. Den ytterstavänstern har blivit mer lik den ytterstahögern;

”I stället för internationalism har vi fått nationalism, symboliserad av vänsterns
avskärmningspolitik och globaliseringskritiker som Attac.” (Ekdal, 000825: A02).

I september månad hölls IMF:s och Världsbankens möte i Prag. Demonsta-
tionerna och protesterna i samband med mötet var omfattande liksom medi-
ernas rapportering. Rapporteringen skildrade såväl stenkastning och kraval-



ler samt även mer ”seriösa” inlägg där demonstrationsanhängare själva fick
komma till tals. Samma dag som mötet i Prag inleddes den 26:e september,
publiceras en artikel på DN-debatt författad och undertecknad av en grupp
liberaler och konservativa med samhällsdebattören och docenten Mauricio
Rojas och kd-ledaren Alf Svensson som affischnamn. Artikelförfattarna
menar att de som demonstrerar i Prag är en brokig skara höger- och vänste-
rexterimister, gatuhuliganer och domedagsprofeter. Vidare kallas demon-
stranterna för ”rädslans apostlar” som inte längre bör tillåtas att härja fritt.
Författarna till artikeln menar att övergången till ett ”hoppets tid” har gett
upphov till motstridiga känslor inför den pågående globaliseringsprocessen;

”...och skapar en bred marknad för allehanda domedagsprofeter, opportunister,
missnöjesprofitörer och politiska huliganer. Vi känner några av deras namn och de
organisationer de verkar i: Jean Marie Le Pen, Ignacio Ramonet, Jörg Haider,
Jeremy Rifkin, Pat Buchanan, Viviane Forrester, Carl I Hagen, José Bové, Pia
Kjaersgaard, Attac, AFA, Front National, Reclaim the streets, Frihandelspartiet
och så vidare.” (Rojas m.fl., 000926: A04).

Författarna menar att det gemensamma för alla globaliseringsmotståndare är
att de vill bygga upp murar som inskränker på människornas, varornas, ka-
pitalets, teknikens och kulturens fria rörlighet, att de förfäktar många olika
ideologier samt misstror den individuella friheten och det öppna samhälle
som möjliggör denna frihet. I denna artikel lanseras och presenteras också
”motattack”, en Internetkampanj från Timbrohögern i syfte att motverka
globaliseringsmotståndare;

”Detta är bakgrunden till att vi har bestämt oss att för att skapa en virtuell mötes-
plats för alla dem som tror att det är hög tid att ge svar på tal och avslöja globali-
seringsmotståndarnas allt mer motbjudande och destruktiva skådespel. Vi är över-
tygade om att det är dags att samla oss till en kraftfull motoffensiv som med hjälp
av förnuftets vapen kan driva tillbaka slutenhetens krafter.” (Rojas m.fl. 000926:
A04).

Artikeln illustreras med ett foto av en sammanbiten Alf Svensson som i ta-
larstolen håller den ena handen knuten. Noteras bör dock att det på samma
sida som artikeln är publicerad finns också en annons för en uppsättning av
en musikal. Denna annons är illustrerad med ett foto av två personer bäran-
de rånarluvor. Endast personernas ögon och munnar syns på bilden som för
övrigt går i mörka färger.

Svar och kommentarer till ”motattackuppropet” kom bland annat på DN:s
ledarsida följande dag. Johnson menar i sin ledare att uppropet var en viktig
markering och att den passivitet som förekommit vad gäller globaliserings-



frågan inte längre är möjlig. Författaren håller med om att världen behöver
mer frihandel och att demonstrationer i samband med möten inte är särskilt
begåvat. Författaren poängterar dock att det verkar som Alf Svensson är
beredd att ta en ideologisk debatt med bland annat de kristna rörelser som
attraheras av Attac (Johnson, 000927).

Språket som används i dessa artiklar är generellt sett målande med många
retoriska stilfigurer. Världen beskrivs i svart och vitt, där Attacrörelsen står
för något dystert, nedslående och våldsamt. Ord som protektionism, natio-
nalism, totalitarism, fanatism, merkantilism och huliganism används syno-
nymt med rörelsen. Vidare beskrivs Attac och dess idéer som ”ett famlan-
de”, ”ett bedrägeri”, ”en agitation”, ”en repressivitet”, ”ett byggande av mu-
rar”, ”ett förpestande” och ”en destruktivitet”.

5.2.2 Seriösa solidariska Attac

Reaktioner på ”motattackuppropet” kom bland annat på DN-debatt den 1:a
oktober från en rad kyrkliga organisationer med ärkebiskop KG Hammar
och fyra kolleger från Sveriges kristna råd i spetsen. Författarna till artikeln
med rubriken ”Kd-ledaren ohederlig” är besvikna och förvånade över Alf
Svensons:

 ”abdikation från det politiska ansvaret att främja också de fattiga människornas
rätt till delaktighet och utveckling.”(Hammar m.fl., 001001: A04).

Författarna menar att Alf Svensson med flera ger en falsk bild av det arbete
som bedrivs för de fattigas rätt till anständiga levnadsförhållanden. Bland
dem som är kritiska mot den nuvarande globala världsordningen hör kyr-
korna:

”Det betyder inte att vi är emot varken globalisering, frihandel eller fungerande
marknader, men vi är djupt kritiska mot bristen på politisk vilja bland de rika län-
derna i världen att finna en hållbar lösning på de fattiga ländernas skuldkris. Idag
sker globaliseringen på den rika världens villkor, medan verklig globalisering som
vi ser det måste innebära tillträde för alla på de fattigaste ländernas villkor.”
(Hammar m.fl., 001001: A04)

Författarna menar vidare att det inte går att bunta ihop seriösa diskussioner
med huliganer och extremister, detta är en ohederlig argumentering som ger
”guilt by association” (Hammar m.fl., 001001).



Samma dag som ”motattackartikeln” publicerades också ett annat inlägg på
DN-debatt. Detta var författat av Jenny Lindahl Persson, ordförande för Ung
vänster samt Peter Brune, generalsekreterare i Kristna Fredsrörelsen. För-
fattarna menar till skillnad från ”motattackuppropet” att protesterna i sam-
band med IMF och Världsbankens möte är ett uttryck för en internationell
solidaritetsrörelse mot en orättvis världsordning samt att detta är något som
alla demokratiska krafter i Sverige borde deltaga i (Brune m.fl., 000926).

 På DN:s kultursida publicerades den 4:e oktober en artikel som också väl-
komnar de nya rörelserna i kampen mellan ”marknadens diktatur” och ”det
internationella civilsamhällets demokratiska krafter”. Författaren menar att
de nya rörelserna representerar en viktig nyorientering vad gäller analysen
av marknaden, demokratin och dess inbördes relation. Vidare menar förfat-
taren att rörelser idag, exempelvis Attac till skillnad från den gamla vänstern
är mer påläst samt tar marknaden på större  allvar. De allra flesta arbetar
också enligt artikelförfattaren på att föra en dialog vilket är av avgörande
betydelse. Artikeln ackompanjeras av ett fotografi föreställande demonstre-
rande ungdomar med en banderoll med texten ”Globalisera underifrån”, de
unga är varken maskerade eller till synes våldsamma utan bär endast tradi-
tionella attribut för vänstern såsom palestinasjalar och stjärnor målade i sina
ansikten samt även visselpipor (Trägårdh, 001004).

En artikel publicerad på kultursidan den 20:e oktober tar återigen upp det
faktum att diskussionen i medierna har handlat om våldsverkare och huliga-
ner istället för att fokusera på en seriös debatt. Författaren menar att alla
ledarskribenter m.fl., som sätter likhetstecken mellan vandaler och kritiker
av globaliseringen därmed osynliggör det fredliga och konstruktiva nätverk
som växer fram. Författaren menar att detta är ett bevis på hur enkelspårig
debatten kring globaliseringen och dess motståndare verkligen är. Även
denna artikel illustreras av en fredlig demonstrant. I detta fall en ung kvinna
som sitter på marken. Bildtexten lyder: ”Fredliga. Sittande demonstranter
framför tjeckiska polismän den 24 september 2000 i Prag” (Bengtsson,
001020).

Dessa artikelförfattare är som sagt var generellt sett mer positivt inställda till
Attacrörelsen och dess likar. Språket som används för att beskriva rörelsen
har således en mer positiv ton. Ord som beskriver Attacrörelsen och dess
arbete och idéer är exempelvis effektivitet, energi, balans, globala civila
nätverk, gryende folklig mobilisering, konstruktivitet etc. Rubriker som
förekommer under detta tema är exempelvis: ”Sverige med i utsugningen”,
”Kd-ledaren ohederlig”, ”Politisk apati bryts”, ”Medborgarna ska styra
marknaden”, ”Världen sedd från andra sidan” etc.



5.2.3 En nyansering av debatten

Rapporteringen och diskussionen kring Attac och globaliseringsfrågan blir
senare en aning mer nyanserad. Den 4:e november publiceras exempelvis ett
debattinlägg på DN:s kultursida som välkomnar den seriösa nyanserade dis-
kussion kring globaliseringen som Bengtsson efterfrågat. Artikeln svarar
och försvarar dock det upprop som ”motattack” presenterade i slutet av
september och medger att kritik av globaliseringen inte är det samma som
huliganism och högerpopulism. Istället för att fokusera på våldsdebatten
antar författaren en mer ideologikritisk vinkel. Han menar dock att globali-
seringsmotstånd finns i fundamentalistiska och nationalistiska kretsar och
att det är förvånande att ett sådant motstånd också kan växa fram mycket
nära etablerade vänsterorganisationer utan att dessa reagerar nämnvärt. För-
fattaren menar också att det är ett problem att väletablerade kretsar såsom
Attac legitimerar våld etc. i samband med demonstrationer. I Prag, menar
författaren, visste även de fredliga att våld skulle komma att användas i och
med att de aktivt valde att demonstrera i en antivåldsdel av tåget (Norberg,
001104).

Jens Ergon svarar den 14:e november på Norbergs inlägg. Även denna arti-
kel har en mer ideologikritisk prägel. Ergon menar att den nyansering, som
artikeln är ett försök till,  inte är mer än tomma fraser. Vidare menar förfat-
taren att diskussionen befinner sig på ett idémässigt plan och att ord som
”globalisering” och ”frihandel” har blivit luddiga inneord tillhörande någon
form av fikonspråk. Följden av att utgå från slitna teser och inte en nyanse-
rad bild av verkligheten blir att begreppen blandas samman och de som
kämpar mot rasism etc. kan komma att kallas för fascister och protektionis-
ter (Ergon, 001114).

 Ett mer nyanserat förhållningssätt finns också i exempelvis den ledarartikel
som publiceras den 5:e januari i samband med lanseringen av svenska Attac.
Den icke namngivna författaren menar att mediebilderna från diverse topp-
möten far med osanning eftersom majoriteten av demonstranter inte kastar
sten etc., utan att de istället är engagerade i en ny global rörelse mot vad
man uppfattar som ekonomiska orättvisor och sociala missförhållanden.
Författaren menar att det är viktigt att skilja på våldet och kritiken. Ledaren
berömmer vidare Attacrörelsens engagemang sprunget ur värdefulla känslor
för solidaritet men menar samtidigt att rörelsens idéer om hur de globala
orättvisorna ska motverkas är både motsägelsefulla och rent destruktiva.
Författaren till artikeln menar dock att vågen av internationell solidaritet
som är tillbaka som ett tema i politiken och opinionen i grunden är välkom-
met samt har förhoppningar om en mer nyanserad debatt i de ekonomiska
och politiska frågorna (Ledare, 010105).



5.2.4 Dialog med Attac

I samband med EU toppmötet i Nice i december 2000, förekom protester
och demonstrationer liknande dem i Seattle och Prag. Medierapporteringen
är dock inte lika omfattande. Trots att våld förekom även i Nice benämns
demonstranterna i högre grad som ”fackliga aktivister” och ”antikapital-
ister”, Attacrörelsen beskrivs bland annat som ett ”antikapitalistiskt nätverk”
(Eriksson, 001207). Attacaktivister kommer till tals i medierna och fram-
håller rörelsens fredliga och seriösa sidor. Det våld som förekommit till-
skrivs polisen i lika hög grad som demonstranter och bland annat Attacs
vice ordförande internationellt Susan George menar att majoriteten av
demonstranterna i Nice trots allt uppträtt fredligt (Eriksson, 001208).

I ledaren den 15:e december menar författaren att demonstrationerna är nå-
got att ta på allvar eftersom de rör de svagheter som EU vidlåder. Det finns
en klyfta mellan ”de-där-uppe - vi-här-nere” och denna klyfta kan möjligen
överbyggas med bättre pedagogik och större tålamod i diskussionerna snara-
re än polisinsatser menar författaren (Ledare, 001215).

Protesterna i Nice tas också upp i en intervju med den socialdemokratiske
utbildningsministern Tomas Östros i slutet av december. Östros menar att
den nya unga vänstern som allt oftare syns ute på gatorna i samband med
toppmöten är något att ta vara på, istället för att stänga ute dem från samta-
len. Han ser beröringspunkter mellan socialdemokratin och Attacrörelsen i
framförallt internationella frågor och menar att gemensamma folkrörelse-
arenor är viktiga (Eriksson, 001230).

5.2.5 Folkliga Attac

Att synen på Attacrörelsen har kommit att ändras märks vidare i rapporte-
ringen under och kring lanseringshelgen 6-7 januari 2001. Lanseringen med
seminarier i ABF huset i Stockholm beskrivs exempelvis som ”Fullsatt och
folkligt. Lugnt. Seriöst. Och oerhört hoppfullt.” (Nandorf, 010107). Lanse-
ringen beskrivs vidare som ett fredligt firande med inslag som dans, musik
och gatuteater (Björe, 010108). Det stora gensvar som rörelsen har fått och
uppslutningen kring lanseringen tas också upp i flera artiklar. Rörelsen bör-
jar att få epitetet folkrörelse:

” Attac är inte - och ska inte bli- något nytt politiskt parti. Det är en folkrörelse
som arbetar lokalt, med frågor som är aktuella där, och globalt med den ekono-
miska internationaliseringens följder.”(Nandorf, 010107: A09).



I Nandorfs artikel används förutom benämningen ”folkrörelse” även be-
greppet ”tvärpolitisk gräsrotsrörelse” för att beskriva Attac. Artikelförfatta-
ren möter människor ”från vänster till center”. Från unga hippa aktivister till
äldre damer med käpp, via mängder av ”grånade 68:or” och kända samhälls-
debattörer. Såväl 24-åriga eldsjälar som 80-åriga pensionärer och kända
samhällsdebattörer kommer till tals i artikeln (Nandorf, 010107).

Ett flertal artiklar tar även upp de frågor rörelsen jobbar med och de löpande
artiklarna följs allt som oftast av ”faktarutor” om rörelsen. Attacs frågor
börjar att betraktas med mer seriösa ögon. I ledarartikeln den 9:e januari
poängteras det faktum att en ny dagordning har börjat att formas från väns-
ter. Det är nu frågor rörande globalisering, fattigdomsklyftor och orättvisor
som debatteras. Den icke namngivna skribenten menar dock att det är nega-
tivt att allt mer politiska idéer formas utanför den traditionella partipolitiken
eftersom denna då enligt författaren urholkas (Ledare, 010109).

5.2.6 Ideologi och idéer i Attac

Attacrörelsens idéer börjar allt mer att uppmärksammas och även rörelsens
kritiker anlägger en ny ton. Intresse finns också för den nya rörelsens arbets-
metoder hos bland annat gamla etablerade fackförbund. Den 15:e januari
publiceras på DN-debatt en artikel författad av TCO-ordförande Sture
Nordh och chefen för opinionsinstitutet Gallup, Alf Sjöström. Artikeln pre-
senterar både en SIFO-undersökning med anledning av svenskars inställning
till Attac samt analysen av data från en Gallupundersökning från 1999
rörande liknande frågor som Attac arbetar med. Sammanfattningsvis kom-
mer författarna fram till att Attac möjligen kan antas ha goda förutsättningar
för att hitta sympatisörer åtminstone i någon fråga. Vidare menar man att
rörelsen har flest sympatisörer i åldersgruppen män 50-64 år medan ungdo-
mar är mest skeptiska till rörelsen. Författarna jämför dock Attacs 2000
medlemmar med Bajenfansen som uppgår till 3700. Vidare menar artikel-
författarna att det är av stort intresse, speciellt för fackförbund att lära sig
hur nya moderna folkliga organisationer kan byggas. Språket i artikeln är
tvekande och vagt i ordval. Resultatet ”kan kanske uppskattas”, Attacbuds-
kapet ”varierar delvis”, rörelsen ”antas ha goda förutsättningar” etc. (Nordh
m.fl., 010115).

Ett flertal kritiker till rörelsen menar att flera av de frågor som Attac före-
språkar är ogenomförbara i realiteten och samtidigt som rörelsen prisas för
sitt engagemang och för att ha satt fart på debatten menar många att de poli-
tiska idéerna är missuppfattningar som pekar i fel riktning. Ett flertal kriti-



ker ifrågasätter också Attacs partipolitiska obundenhet samt om rörelsen
verkligen är en kraft att räkna med.
Ledaren den 16:e januari med rubriken ”Ingen vidare Attac” tar fasta på de
siffror som presenterats av Gallup och TCO, att det inte är mer än 2000
personer som visat intresse för rörelsen och att inte mindre än 60% av be-
folkningen saknar kännedom eller bestämd uppfattning om rörelsen. För-
fattaren är  kritisk till Attac och menar att rörelsen uppträder med dubbla
ansikten; att Attac består av en hård antiliberal kärna med förankring i
vänsterpartiet samt att man går ut med förhållandevis harmlösa krav i syfte
att locka människor till sig. Författaren menar vidare att Attac beskriver och
uppfattar alla politiska uppfattningar som inte ligger till vänster om den
socialdemokratiska regeringen som odemokratisk nyliberalism. Rörelsens
krav är ren vänsteropportunism snarare än seriösa inlägg i debatten om värl-
dens orättvisor. Vidare menar författaren att det inte alls är många svenskar
som vill ställa sig bakom rörelsen (Ledare, 010116).

Frågan om partipolitisk obundenhet tas inte bara upp av kritiker utan disku-
teras också inom rörelsen. Den 15:e februari publiceras en artikel med ru-
briken ”Oro i Attac för v-stämpeln”. Artikeln beskriver den oro som finns i
rörelsen över att vänsterpartiet ska ta över. De personer som förde Attac-
rörelsen till Sverige, America Vera-Zavala och Aron Etzler är båda aktiva i
Ung vänster. Dessa har figurerat flitigt i medierna och på något vis blivit ett
ansikte utåt. Vänsterstämpeln som medföljt är något som enligt artikeln
bekymrar en del av Attacs medlemmar. En oro finns att rörelsen ska parti-
politiseras och kontrolleras av vänsterpartiets vänsterfalang. Samtidigt
berättar artikeln, finns det medlemmar som inte ser någon risk för parti-
stämpel och maktkamper inom rörelsen (Koblanck m.fl., 010215).

Av de frågor som Attac arbetar för är det nog Tobinskatten som mest har
hamnat i fokus. En del kritiker menar att idén kanske är god men att den
aldrig skulle kunna genomföras i realiteten. Exempelvis presenteras skatten
och dess upphovsman James Tobin i en artikel den 13:e januari. Enligt för-
fattaren Johan Schuck, tror inte ens Tobin på den skatt han föreslog i början
på 1970 talet. Aktivistgrupper kan påverka i en rad frågor men knappast
beträffande internationella valutasystem menar artikelförfattaren. Schuck
menar vidare att det inte finns något stöd att tala om hos makthavare runt
om i världen. Starkast är motståndet i USA. Tobinskatten fyller en funktion
endast som en samlande huvudparoll i Attacrörelsen menar författaren
(Schuck, 010113). James Tobin tas även upp i en artikel den 1:a mars.
Enligt denna har dock inte Tobin själv övergivit tanken på en skatt på inter-
nationella valutatransaktioner. Skatten är en bra idé som till och med kan
vara genomförbar. Artikeln menar dock att Tobin är både överraskad och
besvärad av att förknippas med Attacrörelsen. Han upplever att Attac ger



uttryck för ett generellt motstånd han inte kan skriva under på samt att rörel-
sen gjort vissa missuppfattningar om skatten (Koblanck, 010301). Ett flertal
artiklar och ledare menar att Attac gjort missuppfattningar och rörelsen be-
nämns som såväl falsk, förvirrad och okunnig. I en ledare som presenterar
en partiledardebatt, uppmanar författaren folkpartiets ledare att fråga sig
varför en förvirrad rörelse som Attac får större genomslag än liberalernas
plädering för internationell solidaritet (Ekdal, 010118).

5.2.7 Attac på ”allas” dagordning

Attac och de frågor rörelsen driver börjar att diskuteras i anslutning till
partipolitik, både i medierna och hos politikerna själva. Enligt en artikel
publicerad den 15:e februari har nära 500 parlamentariker världen skrivit
under uppropet ”World Parlamentarians + call for a Tobintax”. Flera av
dessa är svenskar (Nandorf, 010215). Solidaritet, globalisering o.s.v. har
med andra ord hamnat högt uppe även på den politiska dagordningen.

Artikeln införd den 31:a mars med rubriken ”Tobins vision svår att uppnå”
berättar att Tobinskatten tagit steget från demonstrationsplakat till politikens
finrum. Frågan tas nu upp i riksdagens finansutskotts offentliga utfrågning.
Såväl anhängare som motståndare till skatten tror på Tobinskatten som
genomförbar inom överblickbar tid. En av anhängarna handelsminister Leif
Pagrotsky menar att skatten är ”en sympatisk idé” men att ett genomförande
inte kan vara aktuellt annat än på lång sikt (Schück, 010331).

Vid EU-toppmötet i Nice vurmade stadsminister Göran Persson för att föra
dialog och vara öppna inför kritiken. Inför EU-toppmötet i Stockholm i slu-
tet av mars reagerar medierna på att demonstranter kommer att stängas ute,
stick i stäv mot vad Göran Persson tidigare sagt. EU-toppmötet kallas ett
”fästning Älvsjö” och man antar att anledningen till att mässan kommer att
omgärdas av ett 1,5 kilometer långt staket är att såväl politiker och myndig-
heter är skrämda. Attac kan eventuellt inbjudas för en diskussion men sä-
kerheten måste ändå komma först menar regeringen (Nandorf, 010221).

I samband med EU-toppmötet i Stockholm planerar Attac cykeldemonstra-
tioner och gatuteater. I en artikel den 17:e mars poängteras det faktum att
demonstationerna kommer att missa toppmötet helt, cykeldemonstrationen
ska genomföras efter det att mötet är slut (Brors, 010317). Inte ett ord yttras
om våldsamheter och kravaller. I medierna går det istället att läsa om gatu-
teatrar och demonstranter som inte ges tillträde till mötet:



”-Vi har fått demonstrationstillstånd långt borta på andra sidan Huddingevägen.
Vem ska titta på oss där?...Vi vill visa att fotfolket har möjlighet att påverka, men
när toppmötet hålls i Stockholm försöker arrangörerna marginalisera oss.” (Al-
fredsson, 010318: A14)

Mötet i Stockholm är det som presenteras i mer negativa ordalag. Mötet
beskrivs bland annat som ”Cirkus Europa”, ett avskärmat sådant (Nandorf,
010321). Attac har i medierna hamnat på de ”godas” sida. På grund av att
mässan är ”barrikaderad” avblåser Attac sin cykeldemonstration går det att
läsa den 23:e mars. Istället ordnas en Attacgala tillsammans med en rad
svenska artister (Alfredsson, 010323).

Att Attac har gjort sitt intåg bland det "unga trendiga gardet", märks när
rörelsen också hamnar i DN:s nöjesbilaga ”På stan”. Attacrörelsen presente-
ras här som och i anslutning till ett modereportage. I den bildtext som finns i
anslutning till artikeln går att läsa:

”Wilma är på väg mot en vägg för att skriva sin mening (om det här jävla skitsam-
hället). Hon bär en collegetröja från FVS, denimkjol från Schalin och jeans från
Levis Red. Måns vill förändra samhället. Han har börjat med att vända på sina
byxor från Maharishi.... Charlotte lyfter snart sin megafon och citerar Majakovs-
kij: ”Ananas och järpe, frossa och njut. Borgare, snart är din saga slut” (Cavling,
010323: A10).

Att gå i ett demonstrationståg är en magisk upplevelse och att skrika ut sitt
förakt mot det onda i samhället är en skön känsla, även om man inte exakt
vet vad det är som är det onda menar artikelförfattaren (Cavling, 010323).



6. Analys

I kapitlet presenteras en analys av de teman och kategorier som artikelre-
dovisningen uppvisat. Resultatet kopplas till förklaringar kring hur bilden
har förändrats och vad det är som frammanat denna förändring. Slutligen
kopplas förändringen till ett vidare perspektiv för en förklaring till vad atti-
tydförändringen kring Attac betyder för den politiska kommunikationen, det
vill säga relationen mellan medier, medborgare och makthavare samt vad
förändringen betyder i ett vidare samhälleligt perspektiv.

6.1 Mediebilden i förändring

Attac hamnar på medieagendan och uppmärksammas under Visbyveckan
2000 samt i samband med demonstrationerna kring IMF och Världsbankens
möte i Prag, september 2000. Dessa företeelser har högt nyhetsvärde. Politik
är enligt Hvitfelt ett högt prioriterat område i nyhetssammanhang och så
även spektakulära händelser såsom demonstrationer (Hvitfelt, 1989).

Mediernas bild av Attacrörelsen är under den första perioden negativ. Rörel-
sen förknippas med våld och destruktivitet. Då medierna i ett första skede
tenderar att uppmärksamma demonstrationer och spektakulära händelser
förenklas rörelsens arbete och de frågor man driver klingar ohörda. Det är
relativt vanligt att en ny rörelse som kan uppfattas som ett hot tas emot med
misstänksamhet av etablerade medier. En negativ bild kan sägas vara ett
försök av etablerade medier, att hålla det nya marginaliserat (Dahlgren,
1997).

Den artikel som presenteras på DN-debatt den 26:e september, författad och
undertecknad av bland annat Kd-ledaren Alf Svensson är ett typiskt exempel
på en artikel som presenterar (priming) och ”förpackar” (framing) rörelsen
på ett sätt som konnoterar våld, inte bara på basis av sitt rent denotativa
budskap. Artikeln använder sig i hög grad av stereotyper kring ”våldsamma
demonstrationer”; stenkastning, konfrontation med polis, maskerade huliga-
ner etc. Författarna spär dessutom på denna negativa bild genom att göra
kopplingar till destruktiva krafter såsom nationalister och protektionister.
De konnotationer som läsaren gör stärker de negativa kognitiva föreställ-
ningarna kring stereotypen för våld i samband med utomparlamentariska
grupper. Vidare ”förpackas” artikeln på ett sätt som attributerar Attacrörel-
sen på ett negativt sätt och som även förstärker artikelns rent manifesta



innehåll. Bland annat språk, rubriker och bilder på det aktuella tidningsupp-
slaget ger denna effekt. I detta fall förstärker exempelvis den intilliggande
reklambilden föreställande två människor maskerade i mörka rånarluvor den
negativa bilden läsaren har fått framskjuten i sin kognitiva föreställnings-
värld. De negativa konnotationerna kan samtidigt sättas i kontrast till bilden
med den mer ”seriöse” och sansade partiledaren som är beredd att ta till
strid mot samhällets mörkersidor. Även rubriken ”Dags att stoppa huliga-
nerna” leder i ett tidigt skede in läsaren i negativa associationsbanor. Vidare
är språket som används i artikeln abstrakt. Författarna använder sig av
många stilfigurer och retoriska grepp för att förmedla sitt budskap. Attac
och liknande gruppers arbete beskrivs med ”kraftord” såsom: ”rädslans
apostlar”, ”frustration”, ”oro”, ”ger sig på”, ”vill bygga murar”, ”hindra”,
”bedrägeri”, ”agitation”, ”förpestas”, ”inferno”, våldsamt”, ”militanta”,
”inskränkta skamtänkandet”, etc. För att beskriva den egna sidan,
”motattack” samt globaliseringens förtjänster används istället ord som
”öppenhet”, ”viktigt upplysningsarbetet”, ”enorm potential”, ”kraftfull”,
”öppna samhällets tjänst”, ”kraft”, ”friare rörlighet”, ”öppnare värld”, etc.
När ett ämne på detta sätt ”förpackas” med välkända och negativa stereoty-
per uppstår negativa konnotationer (Severin m.fl., 1997). Attacrörelsen
tecknas med andra ord negativt och den negativa bilden förstärks av de kon-
notationer som uppstår genom artikelns användning av stereotyper.

När reaktionerna på ”motattackuppropet” kommer går det att se en första
förändring av den mediala agendan. Speciellt artikeln författad och under-
tecknad av bland annat KG Hammar den 1:a oktober var en viktig marke-
ring som förändrade attityden gentemot Attac och andra rörelser som arbetar
mot globaliseringens negativa effekter. Liksom Alf Svensson är KG Ham-
mar en auktoritet vars ethos ger stöd åt argumenten. Att just använda sig av
ett starkt ethos är enligt retoriken, ett av de mest effektiva sätten för att för-
medla ett budskap (Johannesson, 1996). Artikeln var även förstasidesstoff,
såväl Attacrörelsen som ett inlägg av en offentlig person har med andra ord
högt nyhetsvärde. Artikelförfattarna använder ett språk som understryker
Alf Svenssons, vad man menar ohedederliga argument. Det heter att partile-
daren har ”abdikerat från sitt politiska ansvar för de fattiga i världen” och att
argumenten endast är ”guilt by association”. Att ärkebiskopen opponerar sig
mot en kristdemokrat i riksdagsposition kan kanske ses som något spekta-
kulärt. Konnotationerna som görs är att Alf Svensson med fleras uttalanden
kanske var gripna ur luften. Resultatet blir att Attac börjar att förknippas
med grupper som arbetar i en solidarisk anda med ett seriöst och ärligt syfte.

Diskussionen som sedan föreligger har ett drag av ”pajkastning”, där tonen
har ett drag av att den andra sidan har helt fel, nästan vad det än gäller. Det
är dock så att Attacrörelsen och de frågor man arbetar kring börjar att dis-



kuteras mer seriöst. Denna gradvisa förändringen av mediebilden som nu
sker, kan förklaras med att bilden i medierna inte kan strida allt för mycket
mot hur verkligheten är beskaffad och hur den rådande opinionen är. Dahl-
gren (1997) menar att medierna anpassa sig då exempelvis en rörelse växer
sig större och en förändring i opinionsklimatet kan skönjas (Dahlgren,
1997).

I samband med toppmötet i Nice förekom demonstrationer och protester
liknande dem i Seattle och Prag. Tonen i medierna har dock ändrats. Då
våldet i Nice beskrivs, står inte Attac som anklagade. Istället låter man
rörelsen själva komma mer till tals. Attacs fredliga sida uppmärksammas
därmed allt mer. Våldsstämpeln tvättats gradvis bort och istället börjar
rörelsen att förknippas med medborgarkraft, energi, effektivitet, balans och
konstruktivitet. Dessa ord konnoterar kraft och handling och visar att rörel-
sen är något att ta på allvar.

Rörelsen befinner sig fortfarande i en marginaliserad sfär av samhället men i
medierna går det bland annat att läsa att regeringen ser de nya rörelserna på
vänsterkant som potentiella samarbetspartners. Rörelsen har därmed börjat
att träda in på den politiska agendan, det vill säga Attac blir en fråga som de
politiska beslutsfattarna tar hänsyn till. Genom att medierna uppmärksam-
mar att makthavarna söker föra dialog med den nya rörelsen, signalerar man
trovärdighet för rörelsen. Liksom när KG Hammar träder in till globalise-
rings kritikernas försvar är regering och riksdagsledamöter auktoriteter vars
ethos konnoterar rörelsen som seriösa och värda att ta på allvar.

Även lanseringen av Attacrörelsen hamnar högt upp på mediernas dagord-
ning. Detta kan bland annat förklaras med att rörelsen nu etableras officiellt
i Sverige till skillnad från när Attac endast fungerat på arbetsgruppsnivå.
Rörelsen blir nu mer påtaglig i och med att avståndet geografiskt och kultu-
rellt blir kortare mellan rörelsen och medierna. Kortare avstånd tidsmässigt,
kulturellt och geografiskt är faktorer som enligt Hvitfelt (1989) ökar ett äm-
nes nyhetsvärde (Hvitfelt, 1989). Rapporteringen kring rörelsen är denna
helg omfattande, så även publikens intresse för Attac. Det är svårt att säga
om Attacrörelsen har hamnat på medborgarnas dagordning eller ej, det vill
säga att det är svårt att säga om allmänheten pratar om Attac och om rörel-
sen värderas som en viktig fråga eller ej. Det är dock ett faktum att rörelsen
lockar många människor till sig och att rörelsen bland annat genom medier-
na fått tillträde till medborgarnas kognitiva föreställningsvärldar. Tidning-
ens rubriker i samband med lanseringen lyder exempelvis: ”Grundaren im-
ponerad av Attac”, ”Attac grundat med glöd”, ”Attac firade fredligt”. En
förändring i attityden gentemot Attac märks också då rörelsen beskrivs med
ord som: ”engagerat”, ”seriöst”, ”folkligt”, ”lugnt” etc. Pendeln har svängt



och Attac har börjat betraktas som en gemenskap som lockar både gamla
och unga. Artiklarna fokuserar på dans, teater, musik etc. De konnotationer
som görs är kring Attac som den gamla folkhemsdrömmen som återigen
väckts till liv. Attac inger hopp och är på de ”godas” sida.

Diskussionen under våren 2001 tar upp både rörelsens vara eller inte samt
de frågor som Attac driver. Rörelsen beskrivs av kritiker som att den gjort
missuppfattningar, är falsk, förvirrad etc. Det är dock Attacs frågor som till
största delen angrips medan engagemanget och en känsla för solidaritet allt
jämnt prisas. Ett flertal artiklar menar att pendeln i samhället har svängt och
att en vänstervåg sköljer över oss. Frågorna Attac driver börjar att debatteras
på såväl ledarplats som hos den styrande makten. Det är främst globalise-
ring, frihandel och Tobinskatten som ventileras. Det ökade intresset för des-
sa frågor kan sättas i samband med teorier kring tystnadsspiralen. Teorin gör
gällande, att de åsikter som i ett samhälle uppfattas vara i majoritet, är de
som framförs offentligt medan andra tonas ner (Severin m.fl., 1997). De-
batten kring exempelvis Tobinskatten kan sägas ha följt detta spiralliknade
förlopp då frågan lyfts fram och diskuterats allt mer och slutligen fått parla-
mentariker såväl inom EU som på svensk riksdagsnivå att propagera för
införandet av en liknande skatt. Massmedier kan påverka opinionen på tre
sätt: de formar intrycken om vilka opinioner som är i majoritet, de formar
intrycken om vilka opinioner som är på frammarsch samt de formar intryck-
en om vilka opinioner som är politiskt korrekta och acceptabla och därmed
kan föras fram i offentligt ljus (Severin m.fl., 1997). Genom att ha upp-
märksammat Attac och Tobinskatten kan man därför drista sig till att säga
att medierna har påverkat opinionen i endera riktning. När mediebilden för-
ändrats i en mer positiv riktning har också opinionen följt efter. Det har bli-
vit en opinion kring frågorna i och med att de med mediernas hjälp lyfts
fram i människors medvetande. Medierna har gått från att presentera Attac
som en opinion i minoritet till att forma intrycket av att Tobinskatten är en
viktig fråga och att Attacrörelsen är politiskt korrekt och acceptabel.

Uppmärksamheten i medierna kan också förklaras med att Attac själva har
lärt sig vikten av att använda sig av medier strategiskt. I samband med EU
toppmötet i Stockholm planerade Attac aktioner med högt nyhetsvärde;
gatuteater, cykeldemonstration samt musikevenemang. Det vill säga aktivi-
teter och pseudohändelser som understryker Attacs fredliga sida. När de-
monstranterna utestängs från mötet är det inte Attac utan EU och regeringen
som beskrivs i negativa ordalag. Göran Persson kritiseras för att agera stick i
stäv mot sina uttalanden om en önskad dialog med Attacrörelsen och EU
beskrivs som ett ”cirkus Europa”. De talas inte om våld i medierna utan
istället ligger fokus på fredliga aktioner. När demonstranterna utestängs från



mässan konnoterar läsaren till att det är den lilla enskilda medborgarens röst
som utestängs från maktens korridorer. Attac har, i alla fall i medierna,
accepterats som folkligt, fredligt och seriöst. Regeringen för dock dialog
med rörelsen, emellertid inte i direkt anslutning till mässan. Detta visar ändå
att rörelsen också diskuteras i ”finrummen”.

Medierapporteringen ger också en annan bild av rörelsen. Den hippa, tren-
diga. Nya aktörer har därmed börjat att anamma rörelsen. Att Attac blivit en
trend märks inte bara på det artistuppbåd som lockar till en gala i samband
med EU toppmötet, det märks också då rörelsen presenteras i anslutning till
ett modereportage i DN:s nöjesbilaga ”På stan”. Attac har med andra ord
hamnat på en dagordning där helt nya attribut fästes på rörelsen. Det har
blivit på modet att vara ung och reaktionär, ta över gatan och skrika slagord
i moderiktiga kläder. Att Attac hamnat på modet kan ses som en utvidgning
av den medborgerliga agendan. Attac värderas uppenbarligen i dessa sam-
manhang men det är svårt att avgöra om det är de frågor som Attac driver
som lockar eller om det är något annat som attraherar den ”unga eliten”.

Under det nio månader långa tidsintervallet som denna undersökning sträck-
er sig över, är det sammanfattningsvis  framförallt lanseringen i januari och
demonstrationerna i samband med IMF och Världsbankens möte i Prag i
september, som uppmärksammats i debatten och på DN:s ledarsida. I övrigt
är det lanseringen, debatten som följer rörande rörelsens ideologi, valutasy-
stemet, Tobinskatten etc. samt EU toppmötet i Stockholm som bevakats
hårdast av DN. I denna rapportering har mediebilden av Attac gått från våld
och huliganism till en mer folklig framtoning och slutligen till en relativt
respektabel men ändå diskutabel sådan. Anledningen till att bilden av Attac
förändrats kan förklaras med en mängd faktorer bland annat den att medie-
bilden inte kan skilja sig allt för mycket från hur verkligheten är beskaffad.
När Attac växt i storlek inte bara i rena medlemsantal utan även idéen om
rörelsen, har mediernas tolkningsramar kring rörelsen också förändrats.
Bland annat Dahlgren menar att mediernas tolkningsramar är starkt beroen-
de av och anpassas efter hur verkligheten är beskaffad eller hur man upp-
fattar att verkligheten är beskaffad (Dahlgren, 1997).

Förändringen i mediebilden och mediernas uppmärksamhet kring Attac kan
också bero på ett flertal händelser och aktioner som genomförts vilka haft
högt nyhetsvärde, att auktoriteter såsom KG Hammar och regering och riks-
dagsledamöter uttryckt sina sympatier för rörelsen samt även att rörelsen
genom lanseringen hamnar på kulturellt och geografiskt kortare avstånd till
medierna och medborgarna. Rörelsen blir mer påtaglig i och med detta och i
och med att frågorna som drivs börjar diskuteras och debatteras mer seriöst.



Attacrörelsen passar således in i den rådande medielogiken och passar även
in i dagens fragmenterade och kommersialiserade politiska system. Det sto-
ra antalet omnämningar i medierna har med stor sannolikhet lett till att
människor kommit i kontakt med rörelsen och satt vikt vid denna. Även
attitydförändringen i medierna har med stor sannolikhet också påverkat att
medborgare och makthavare uppmärksammat rörelsen Attac. Exakt hur me-
diebilden påverkat människors attityd till rörelsen eller rent av politiska be-
slut, är dock svårt att avgöra genom analyser av dagspressen. Genom att
medierna uppmärksammat vissa delar av Attac har ändå standarden satts för
vilka attribut som fästs vid rörelsen. Uppmärksamheten kan med andra ord
ha bidragit till att rörelsen även hamnat på läsarnas agenda, det vill säga
även läsarna börjar att prata om, värdera och diskutera Attac. I slutändan
kan detta ha påverkat även makthavarnas agenda. Det är ett faktum att At-
tacrörelsen cirka ett halvår har etablerats i Sverige, startat lokalföreningar på
cirka 40 platser i landet samt att de frågor rörelsen driver har börjat att dis-
kuteras i ”finrummen”.

Medierna kan dock inte sägas vara den enda faktorn som styr inställningen
till Attac. Medierna är en del av samhället som både svarar på vad som cir-
kulerar och både påverkar och påverkas av vad som sker. Corner menar
ändock att människors värdering av ett ämne hänger samman med  medie-
bilden av företeelsen (Corner i Curran m.fl., 2000). Det finns således en
stark relation mellan bilden i medierna och hur människor engagerar sig i
Attac, även om det också ligger sociala och kulturella faktorer bakom med-
borgarnas intresse.

6.2 Attac i den politiska kommunikationen

Idag är det en vanlig trend att initiativ till politiska frågor kommer från
utomparlamentariska grupper och rörelser. Det är inte längre den traditio-
nella partipolitiken som lockar intresset från medborgarna och medierna till
sig. Istället uppfattas alternativa rörelser och ”en fråge partier” som allt in-
tressantare (Dahlgren i Curran m.fl., 2000). I det nya samhällsklimatet har
också grupper som kan betecknas som globala koalitioner kommit att spela
en allt större roll i frågor som rör såväl miljö som demokrati etc. (Bennet,
2001).

Attac har en bra förutsättning att locka intresset till sig då dagens fragmente-
rade och kommersialiserade samhälle verkar var mer mottagligt för politiskt
arbete ”utifrån” än inne i systemet. I ett samhälle fyllt av brus blir något nytt
i kontrast till den gamla "tunga" och traditionella partipolitiken, lättare att ta



till sig (Blumer m.fl. i Curran m.fl., 2000).  Attac kan sägas stå för det nya
som bildar denna kontrast.

Den offentliga sfären har skisserats av flera teoretiker. Vad dessa har kom-
mit fram till är att den offentliga sfären är inte en ensidig sådan. Enligt bland
annat Habermas består den ideala offentlighetens demokrati av en kärna
bestående av regering, riksdag, politiska partier, politiska val etc. Utanför
denna kärna finns en inre sfär av institutioner med styrande inverkan och
vars makt regleras av staten. I en yttre sfär finns två sorter av organisationer
som kan kategoriseras som ”kunder” (ex. affärskontakter, arbetsorganisatio-
ner, privata organisationer) samt ”försörjare” (volontär organisationer, kyr-
kor, nya sociala rörelser, allmänna intressegrupper) (Curran i Curran m.fl.,
2000). Attac kan placeras in i den sistnämnda av de yttre grupperna,
”försörjare”.

Även Dahlgrens funderingar kring den offentliga sfären går att applicera på
Attacrörelsen och bilden av den i medierna. Enligt detta synsätt kan den
offentliga sfären analytiskt och idealiskt också delas upp i två skilda domä-
ner eller sfärer. Kommunikationen i den gemensamma sfären (common do-
main) bör sträva efter konsensus och upprätthålla en gemensam kulturell
referensram för medborgarna. Denna sfär ska tillgodose medborgarna i
samhället med information, debatt och opinionsmöjligheter och måste i alla
fall till viss del skyddas från statlig styrning. Det är inom denna sfär eller
domän den största delen av alla dominerande massmedier återfinns. För att
undvika stagnation måste det också finnas ytterligare en sfär i samhället, en
försvarsdomän (advocacy domain). Försvarsdomänen består dels av den tid
och det utrymme som den ges i de dominerande medierna och dels av en
pluralitet av ”medborgerliga” medier från olika politiska partier, intresse-
grupper, folkrörelser, organisationer och nätverk. Denna domän ska vara
tillgänglig för alla som vill uttrycka kulturella och politiska intressen och
tolkningar av samhället och spelar således en stor roll för alternativa och
marginaliserade grupper i samhället (Dahlgren, 1995). Attacrörelsen kan
sägas ha figurerat i en yttre försvarsdomän där de kommunicerat mycket
med hjälp av Internet. Rörelsen har dock fått mer och mer tillträde och
utrymme i de dominerande medierna och till den gemensamma sfären allt
eftersom rörelsen uppmärksammats och bilden av den förändrats. Rörelsen
har således erhållit ett större tillträde till den gemensamma sfären av sam-
hället.

Liknande gäller då Hallins modell över den offentliga sfären appliceras på
Attac och mediernas bild av rörelsen. Hallins modell består av en gemensam
kärna som tas mer eller mindre för ”självklar” samt en inre sfär av legitim
kontrovers, det vill säga där ämnen som uppfattas som viktiga och som



uppmärksammas i den politiska debatten cirkulerar. Utanför denna finns en
yttre sfär av ”avvikelser”. I denna yttre sfär finns de ämnen och aktörer som
samhället uppfattar som ovärdiga att uppmärksamma (Hallin i Tumber,
1999). Attac befann sig från början i en yttre sfär och hölls marginaliserade
och uteslöts från det ”offentliga samtalet”. Allt eftersom attityden och opi-
nionen ändrats både i medierna, hos medborgarna och makthavarna har
dock rörelsen gradvis förflyttats in mot sfären av legitim kontrovers. Ämnet
Attac har hamnat högt på flera olika agendor och de frågor rörelsen arbetar
med har kommit att betraktas som viktiga även av regering och riksdagsle-
damöter. Den debatt som hålls i medierna kan sägas vara ett för demokratin
”friskt” sätt att upprätthålla en objektivitet och en balans till rörelsen. Att
medierna ifrågasätter är bra, rörelsen kommer och bör heller inte bli en del
av den gemensamma kärnan av den offentliga sfären.

Enligt Habermas är det mest ideala för demokratin då sociala angelägenhe-
ter överförs just från en perifer del av samhället in mot en gemensam kärna.
I Habermas fall då den yttre sfären av ”försörjare” eller ”kunder” påverkar i
riktning in mot den inre sfären av styrande institutioner och kärnan av poli-
tisk makt (Curran i Curran m.fl., 2000). Att Attacrörelsen och de frågor som
debatterats fått utrymme i medierna och kommit att påverka såväl medbor-
gare och makthavare kan med andra ord ses som ett utvidgande av den
offentliga sfären. Attitydförändringen har i ett vidare perspektiv bidragit till
att Attac förflyttats från en yttre marginaliserad sfär av samhället till en mer
legitim sådan. Detta kan illustreras med en enkel modell. Den inre ringen
symboliserar kärnan eller konsensus som Attac inte kommer eller bör få
tillträde till (Attac kan aldrig börja tas för helt självklar). Den yttre cirkeln
symboliserar den legitima kontroversen eller den legitima sfären som håller
bland annat institutioner med styrande makt. Den omgivande ytan består av
den marginaliserde sfären, försvarsdomänen, ”kunderna” och ”försörjarna”.

figur: Pilen symboliserar Attacs förmodade flyttning in mot en mer legitim sfär av samhäl-
let. Det vill säga rörelsen har börjat att accepteras och etableras allt mer.



7. Slutdiskussion

Kapitlet tar upp den här undersökningen i relation till de två andra rap-
porteringar kring mediebilden av Attac, som jag tagit del av. Vidare pre-
senteras tankar rörande Attac i det svenska politiska klimatet samt förslag
på vidare forskning som kan utöka förståelsen kring just relationen mellan
medier, makthavare och medborgare.

Den här undersökningen har fokuserat på hur Attac presenteras i DN och
kan därför inte säga något om hur rörelsen presenteras och beskrivs i övriga
medier. DN har dock en dominerande ställning i fråga om opinionsbildning
i Sverige (Kroon i Ekström m.fl., 2000). Det går därför att uttala sig
hypotetiskt om medieagendan i stort. Denna har med stor sannolikhet följt
samma utveckling som den i DN. I en jämförelse med det material som pre-
senteras dels i Åkerströms lägesrapport samt i Heimersons rapport över me-
dierapporteringen under de första månaderna av 2001, verkar också detta
resultat giltigt.

Även om Åkerströms kvantitativa lägesrapport endast täcker en bråkdel av
det tidsintervall som denna undersökning omfattar, är det intressant att göra
jämförelser i materialet. Lägesrapporten gör gällande bland annat att topp-
möten och demonstrationer varit vanligast förekommande på den mediala-
agendan perioden 15 februari till 31 mars. Det näst vanligaste ämnet rör det
globala finansiella pengaflödet, valutatransaktioner, Tobinskatten etc. Vida-
re är majoriteten av rapporteringen under denna period neutrala och beskri-
vande, dock är de negativa tonlägena vanligare än de positiva (Åkerström,
2001). Även denna undersökning finner som tidigare nämnts att framförallt
det opinionsbildande materialet har ett negativt tonläge gentemot Attac.

Att medierna mer och mer kommit att intressera sig för medborgerliga rörel-
ser ska inte enbart ses som att den offentliga diskussionen har utvidgats och
att fler aktörer bjuds in till det allmänna samtalet. Att Attac erhållit upp-
märksamhet i medierna behöver således inte betyda att rörelsens frågor
vunnit gehör. Om medierna endast fokuserar på demonstrationer och debat-
ten stagnerar i en form av pajkastning är det risk för att rörelsens frågor inte
går fram (McNail, 1995). Eller är all publicitet bra publicitet?

Enligt den rapport som journalisten Staffan Heimerson gjort för Näringsli-
vets mediainstitut har Attacrörelsen fått oproportionerligt mycket uppmärk-
samhet i medierna och rönt mer uppseende än verklig framgång räknat i



antalet medlemmar. Uppmärksamheten under årets första 70 dagar kallas av
Heimerson för en ”lämmeljournalistik”, som beror på att rörelsens budskap
var lätt att förstå och verkade ”gott”, hade en hög grad av personcentrering,
signalerade något ungt, samt gick att odla konspirationsteorier med (Hei-
merson, 2001). Enligt Heimerson har alltså inte Attacs budskap attraherat
någon större kvantitet av den svenska befolkningen. Istället är rörelsen ett
upphaussat mediefenomen som bevisar brister i journalistiken.

Även om man kan ifrågasätta såväl validiteten som reliabiliteten i Heimer-
sons rapport, har han ändå till viss del rätt i det att Attac rönt oerhörd stor
uppmärksamhet i medierna. Jag anser dock att det är fel att som Heimerson
stirra sig blind på antalet betalande medlemmar i den svenska Attacrörelsen
och jämföra detta med kvantitativa mätningar kring spaltmeter och rubrice-
ringar i medierna. Det faktum att attityden till rörelsen har ändrats avspeglas
nämligen inte endast av medlemsantal. Istället för att som Heimerson avfär-
da rörelsen anser jag att det är intressant att en ”medborgerlig” rörelse på
kort tid kan etableras i medier, medborgare och makthavares föreställnings-
världar samt fått till stånd en debatt.

Att rörelsen fått mycket uppmärksamhet i medierna kanske tvärt emot kan
ses som att medierna har uppfyllt sin funktion i ett demokratiskt samhälle:
de har informerat medborgarna om vad som händer, de har undervisat, de
har försett den politiska diskussionen med en plattform där den allmänna
opinionen har kunnat formas, de har (med viss snedvridning) låtit olika
ståndpunkter komma till tals samt hållit sig i alla fall ganska kritiska. Att
rörelsen vunnit gehör ser jag således som ett utvidgande av den offentliga
sfären och att diskussionen i medierna också är ett bevis på att frågor som
engagerar ”gräsrötterna” är värda att ta på allvar. Antalet artiklar, debattin-
lägg etc. rörande Attac visar inte minst på att intresset också sträcker sig
utanför medierna. Även om det opinionsbildande materialet till största delen
har en negativ klang har dock fokus ändrats. Det är inte längre huliganism
och våld som förknippas med rörelsen utan istället är det de frågor som
rörelsen driver som debatteras. Rörelsen har således, kanske med mediernas
hjälp fått till stånd en debatt. Frågor rörande den globala ekonomin, pen-
sionssystem och demokrati har hamnat i människors föreställningsvärldar
och en debatt har skapats kring dessa frågor. Jag anser av den anledningen
att Attac har kommit en bra bit på vägen som motmakt till den globala
marknadsekonomin.

Ska man kalla det mediehype eller är kanske en annan värld möjlig?!
Det går också att vända på det och fråga sig om intresset från medierna inte
börjat att mattas av i takt med att rörelsen allt mer kommit att accepteras?
När Attac börjat träda in i en legitim sfär finns det andra faktorer som mer



kommer fram i ljuset. Jag tänker närmast på våldsverkare och stenkastare
bland annat i samband med EU-toppmötet i Göteborg i juni. Mediernas
fokus har riktats mot stenkastare och polisbrutalitet. Attacrörelsen syns i
medierna endast genom sina dementier och förkastande av våldshandlingar.
Även om det inte längre är Attacrörelsen som sitter på de anklagades bänk
kommer man inte till tals, frågorna klingar ohörda på grund av att medierna
endast för fram det spektakulära och det negativa, det vill säga allt det som
går sönder. Kanske inte bara stenkastning i sig blir ett hot mot demokratin
och den konstruktiva debatten, utan också att de verkliga frågorna tystas ner
och försvinner i medierapporteringen?

Jag har önskat att undersöka en del av den politiska kommunikationen, det
vill säga relationen mellan medier, makthavare och medborgare (medbor-
gerliga rörelser). I den mediebild som jag har undersökt går det endast att
uttala sig om gensvaret hos medborgare och politiker just genom mediernas
beskrivning av förhållandet och denna mediebild har ifrågasatts och ankla-
gats för att vara allt för upphaussad enligt flera kritiker. Det hade därför va-
rit intressant att också undersöka dessa båda gruppers faktiska inställning till
Attac. Makthavare kan av förklarliga skäl vara svåra och otillgängliga för en
direkt undersökning. Ett förslag på framtida forskning kan dock vara att
ytterligare undersöka denna relation genom att fokusera på medborgarnas
attityd till Attac samt även att undersöka rörelsens egen uppfattning kring
bilden i medierna och gensvaret man fått från dels makthavare men även av
medborgare.



Källförteckning

Arvidson (2000) Arvidson P., Måste vi läsa metod, i red Jarlbro G.,
(2000): Vilken metod är bäst- ingen eller alla? Me-
todtillämpning i medie- och kommunikationsveten-
skap, Lund: Studentlitteratur

Bennet (2001) Bennet L.W, (2001): Consumerism and Global Citi-
zenship: Lifestyle Politics, Permanent Campaigns,
and International Regimes of Democratic Accounta-
bility, paper prepared for the International Seminar on
Political Consumerism Stockholm University,
30maj – 3 juni 2001.

Blumer (2000) Blumer J., Gurevitch M., Rethinking the study of
political communication, i red. Curran J., Gurevitch
M. (2000): Massmedia and Society, London: Arnold

Blumer (1995) Blumer J., Gurevitch M. (1995): The crisis of public
communication, New York: Routledge

Clinell (2000) Clinell B. (2000): Attac- gräsrötternas revolt mot
marknaden, Stockholm: Agora

Corner (2000) Corner J. ”Influence”: the contested core of media
research, i red Curran J., Gurevitch M. (2000):
Massmedia and Society, London: Arnold

Curran (2000) Curran J, Rethinking media and democracy, i red.
Curran J., Gurevitch M. (2000): Massmedia and So-
ciety, London: Arnold

Deacon (1999) Deacon D., m.fl. (1999): Researching Communica-
tions. A Practical guide to Methods in Media and
Cultural Analysis, London: Arnold

Dahlgren (2000) Dahlgren P., Vad säger medierna och vad betyder
de?, i red Jarlbro G., (2000): Vilken metod är bäst-
ingen eller alla? Metodtillämpning i medie- och
kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur

Dahlgren (2000) Dahlgren P., Media, citizenship and civic culture, i
red Curran J., Gurevitch M. (2000): Massmedia and
Society, London: Arnold



Dahlgren (1997) red. Dahlgren P., Sparks C. (1997): Communication
and Citizenship, journalism and the public sphere,
New York: Routledge

Dahlgren (1995) Dahlgren P. (1995): Television and the public sphere-
Citizenship, Democracy and the media, London:
SAGE Publications Ltd

Dalquist (1998) Dalquist U. (1998): Större våld än nöden kräver?
Medievåldsdebatten i Sverige 1980-1995,
Umeå:Borea

Hallin (1999) Hallin D., The uncensored war: the media and viet-
nam, i red Tumber H., (1999): News: a reader, New
York: Oxford University Press

Heimerson (2001) Heimerson S. (2001): Attac utan motstånd- en studie i
lämmeljournalistik, Stockholm: Näringslivets Me-
diainstitut

Hvitfelt (1989) Hvitfelt H. (1989): Nyheterna och verkligheten,
byggstenar till en teori, Göteborg: Göteborgs Univer-
sitet Journalisthögskolan

Johanneson (1996) Johannesson K. (1996): Retorik eller konsten att
övertyga, Stockholm: Norstedts

Larsson (2001) Larsson P. (2001): Proteststormen- Seattle, Prag och
revolten mot en orättvis världsordning, Stockholm:
Atlas Global

Kroon (2000) red. Ekström M., Larsson L. (2000): Metoder i kom-
munikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur

McCombs (1972) McCombs M.E, Shaw D.L., (1972): The agenda set-
ting function of mass media, Public opionion qu-
arterly 36:1972

McNair (1995) red. Mcnair B. (1995): An introduction to political
communication, New York: Routledge

Strömbäck (2000) Strömbäck J. (2000): Makt och medier, Lund: Stu-
dentlitteratur

Severin (1997) Severin W.J., Tankard J.W (1997): Communication
Theories- Origins, Methods, and Uses in the Mass
Media. New York: Longman Publishers



Shoemaker (1991) Shoemaker P.J, Reese S.D, (1991): Mediating the
message: theories of influence on mass media con-
tent, New York: Longman

Tolson (1996) Tolson A. (1996): Mediations- Text and Discourse in
Media Studies, London: Arnold

Åkerström (2001) Åkerström M., Hellström A. (2001): Mediernas bild
av EU-utvidgningen och Attac under det svenska
ordförandeskapet- Lägesrapport april 2001, Medie-
och kommunikationsvetenskapliga inst. samt Stats-
vetenskapliga inst.: Lunds Universitet

Refererade tidningsartiklar

Alfredsson L. (010318):   Attac mot ”EU-muren” ..., DN  (s.A14).
Alfredsson L. (010323): Attac avblåser cykeldemonstration, DN (s.A10)
Bengtsson H. (001020): Världen sedd från andra sidan, DN (s.B02)
Björe A. (010108): Attac firade fredligt, DN (s.A08)
Brors H. (010317): Protester riskerar missa EU-toppen, DN (s.A08)
Brune P. m.fl. (000926): Sverige med i utsugningen, DN (s.A04)
Cavling V. (010323): mode/uppror, DN (s.D11)
Clinell B. (12/2000): Dom kallar oss huliganer, Ordfront (s.27-31)
Ekdal N. (000825): Fucking ensamhet, DN (s.A02)
Ekdal N. (010118): Pratsamme Persson, DN (s.A02)
Ergon J. (001114): Fikonspråk, DN (s.B03)
Eriksson G. (001203): Kampanjer på nätet, DN (s.A10)
Eriksson G. (001207): Protester på EU:s alla språk, DN (s.A16)
Eriksson G. (001208): Stenkastning mötte mötesdeltagarna, DN (s.A12)
Eriksson G. (001230): S söker dialog med arga unga, DN (s.A09)
Hammar KG. m.fl. (001001): Kd-ledaren ohederlig, DN (s.A04)
Jaatinen J. (3/2001): Inget våld på våra gator, Ordfront (s.14-15)
Johnson A. (000927): Till globaliseringens försvar, DN (s.A02)
Ledare (001215): Att lyckas med Europa, DN (s.A02)
Ledare (010105): Attac mot globaliseringen, DN (s.A02)
Ledare (010109): Politiska rörelser – igen, DN (s.A02)
Ledare (010116): Ingen vidare Attac, DN (s.A02)
Koblanck A. m.fl. (010215): Oro i Attac för v-stämpel, DN (s.A10)
Koblanck A. (010301): Tobin tar avstånd från Attac, DN (s.C04)
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Nandorf T. (010107): Attac grundat med glöd, DN (s.A09)
Nandorf T. (010215): Wijkman för Tobinskatten, DN (s.A10)
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Nandorf T. (010321): Kanelbullar, kravallstaket och björkar, DN (s.A.06)
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Norberg J. (001104): Gnöla inte över frihandeln, DN (s.B02)
Nordh S. m.fl. (010115): Unga mest skeptiska till Attac, DN (s.A04)
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Sander (000722): De reaktionäras förening, DN (s.A02)
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