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Journalistik, på vems villkor? 

Jag har länge varit samhällsintresserad. Jag har velat veta vad som pågått runt mig och kring 

mig. Därför bläddrade jag redan tidigt i de gratistidningar som fanns att plocka upp på diverse 

busstationer då jag pendlade till och från skolan. Under mitten av 2010-talet kom medias vikt i 

samhället att belysas, och mycket av den moderna pressen kom under kritik av jargongen “fake 

news”. Det var här som jag började få upp intresset för medier och hur deras inflytande, då jag 

önskade att förstå vad allt handlade om. Så kom det sig att jag senare skrev en mediehistorisk 

B-uppsats om den svenska opinionsbildande journalistikens reaktioner på terrordåden på World 

Trade Center i New York 2001. Alltmedan jag skrev ökade mitt intresse för ämnet, och det är 

därför jag idag har funnit mig vilja skriva min kandidatuppsats på just mediehistoria. 

Så länge det har funnits människor vars budskap har förmedlats till andra människor har det 

funnits medier. Från språkets begynnelse har det muntliga mediet varit det dominanta sättet att 

förmedla information. Detta har så småningom fått sällskap av andra förmedlingssätt. Dessa 

förmedlingssätt är vad vi kallar medier. Medier binder oss samman samtidigt som de förstärker 

samhällets institutioner. En omfattande typ av media idag är pressen, som länge har varit en 

självklar del av vårt samhälle. Liksom andra medier har dock även pressen har förändrats över 

tid. Tryckpressen är känd av allmänheten som nyckeln till den moderna skriftkonsten. I och 

med det skrivna ordets industrialisering uppkom de första massmedierna och så småningom 

banades vägen för dagstidningarna. Radion och senare TVn utvidgade tillgången till informat-

ion, men sågs även under sin etableringstid som ett hot mot dåtidens etablerade medier. Folk-

hemsidealets press under mitten av 1900-talet förvandlades så småningom till den digitaliserade 

24-timmars pressen runt 00-talet. Någonstans i denna process har pressens redaktörer, journa-

lister, kolumnister och andra medverkare suttit och behövt agera utefter sin samtid. 

Dagspressen som samhällsinstitution spelar en viktig roll i många människors liv. Det är via 

denna som en stor del av befolkningen får sin information om saker och händelser utanför deras 

omedelbara omkrets. I och med detta är det knappast märkvärdigt att landsomspännande hän-

delser såsom folkomröstningar och liknande unikt inflytelserika politiska händelser bildar långa 

diskussioner i media i stort. Detta eftersom de alltid präglar den aktuella samhällsdebatten. Min 

undersökning rör vid två av sex folkomröstningar som hållits i Sverige. Den ena är folkomröst-

ningen om högertrafiksomläggning från 1955. Denne behandlade huruvida Sverige skulle gå 

över till en högerinriktad trafik från en vänsterinriktad, som hade varit lag från 1700-talet. Den 

andra är folkomröstningen om euro-valutan från 2003, där frågan var om Sverige skulle byta ut 
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kronan mot euron som valuta. I bägge dessa fall blev segern stor för de som röstade emot för-

ändring. 

Samhällsdebatten speglas, då den skildras i pressen, inte bara i politikernas eller deras väljarbas 

åsikter. Den speglas även i journalisternas och den bredare pressverksamhetens logik och sam-

hällets omgärdande mediekultur. Detta syns exempelvis i det tidiga 00-talets stora internation-

ella händelser; terrorattackerna på World Trade Center och de efterföljande invasionerna av 

Irak och Afghanistan. Pressens utformning och mediala logik under denna tid, som bland annat 

präglats starkt av digitaliseringens ankomst; bidrog till en tidvis inte helt fläckfri behandling av 

ämnena i fråga, och att rapporteringen i många fall blev spretig.1 

Syfte och frågeställning 

Majoriteten av medieforskningen sker inom just mediestudier och inom samhällsvetenskapliga 

normer. Då jag började kovra litteraturforskningen efter kvalitativa jämförande verk över tid 

var resultaten få och specifika. Ofta görs endast specifika nedslag i en historisk tidpunkt med 

ett urval eller ett specifikt urdrag av medialt innehåll. Mycket har lagts ner på att beskriva tek-

nologins och ekonomins påverkan på mediekulturen, men inte mycket har lagts på att undersöka 

hur denna kunnat påverka mediernas innehåll. Detta återses i forskningsöversikten för den här 

uppsatsen, och är en lucka som jag skulle vilja göra en ansats till att försöka överbrygga via 

mitt syfte. 

Syftet är här att undersöka medielogikens förändring mellan år 1955 och 2003 genom att ana-

lysera hur debatten kring två olika folkomröstningar behandlas i svensk dagspress. 

Med detta vill jag åstadkomma ett närmande mellan mer övergripande medieforskning och kva-

litativ, historiskt jämförande forskning. Detta för att undersöka eventuella korrelationer mellan 

mediekulturell utveckling och medielogiska förändringar. Undersökningen genomförs med 

hjälp av följande frågeställningar som utgår från ett antal parametrar som fångar delar av en 

bredare medielogik: 

 

 

 

1 Nord och Strömbäck, Reporting more, informing less A comparison of the Swedish media coverage of September 
11 and the wars in Afghanistan and Iraq, 2006, Sage publications, s, 96-97 
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● Hur centraliserad är rapporteringen till Stockholm och de större städerna i jämförelse 

med landsorter? 

● Hur enhetlig är respektive mediekulturs rapportering? 

● Vilket utrymme ger dagspressen internationell rapportering i sitt innehåll? 

● Vilken typ av intervjuoffer förekommer vanligast i vardera tid? 

Teori, metod och perspektiv 

Övergripande kommer jag att förhålla mig till ett förändringsperspektiv i min analys. Syftet här 

är att tydligare föra in undersökningen i det historiska ämnet, istället för att riskera att fastna i 

det bredare samhällsvetenskapliga undersökningsfältet. Detta är också skälet till att valet av 

källor och dess plats i tiden har gjorts. Perspektivet innebär ett fokus på förändringar sett till 

kronologiska indelningar. 

För att göra den här undersökningen kommer jag använda mig av medieteori som en teoretisk 

ram. Medieteori är ett tvärvetenskapligt fält som involverar historia, samhällsvetenskap, ling-

vistik och litteraturvetenskap. Det är främst de historiska och samhällsvetenskapliga aspekterna 

som blir intressanta för den här uppsatsen. Jag kommer i huvudsak utgå från Kirsten Drotners 

(med fleras) verk om medieteori för att navigera det här forskningsområdet. Detta kommer gö-

ras via en hermeneutisk analysprocess. 

Medier existerar i samhället men påverkas också av samhället då de förhåller sig till samtiden.2 

I egenskap av kommunikationsmedel påverkar medier också det bredare samhället; mottagarna. 

De kan relateras till ‘time-in’ och ‘time out’ kulturer.3 Den förra avser hur medier integreras 

och brukas i vardagens muntliga eller skriftliga kommunikationsmönster, och den senare an-

spelar på hur medier kan ses som en paus från densamma.  I time-out kultur står texten utanför 

här och nu. Även dessa är beroende av den rådande dominanta mediekulturen, vari den största 

faktorn är tillgänglighet kontra insularitet. Folkhemmets dagliga nyheter och begränsade antal 

TV- och Radiokanaler kunde lättare skapa en gemensam time in kultur än den moderna internet-

ålderns selektiva anspråk på olika individers uppmärksamhet, och mer skräddarsytt informat-

ionsflöde. Det är en inbyggd motsägelse i den multimediala mediekulturen att innehåll anpassas 

på ett allt tydligare sätt till användaren; samtidigt som användaren har en större mängd 

 

2 Drotner, Kirsten m fl, Medier och kultur - En grundbok i medieanalys och medieteori, 2006, Holmbergs i Malmö 
AB, s. 328-334 
3 Drotner m fl s. 324 
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informationskällor att välja mellan. Detta kan påverka medias publik; som i fallet för den här 

uppsatsen utgörs av tidningens läsare.  

Det begrepp som ligger till grund för den här uppsatsens analysram är medielogik. Det här 

begreppet har använts av flera medieforskare, både svensk- och engelskspråkiga. Medielogiken 

låter sig lättast förstås i förhållande till Drottners beskrivningar av mediekultur. Mediekulturen 

kan sägas innefatta medierna inklusive det bredare samhället. Den är knuten till medierna på 

sättet som dessa förhåller sig till ekonomiska, teknologiska och sociala trender som knyts till 

större förändringar. Medielogiken kan ses som resultatet på denna föränderliga anpassning. Den 

behandlar mediernas interna strukturer - deras förhållande till sig själva och hur de formulerar 

sina budskap. Medielogiken handlar inte så mycket om det fysiska mediet och de möjligheter 

som den diversa teknologin i sig för med, såsom mediekultur gör. Däremot kan medielogiken 

behandla hur medierna anpassas internt till den nya teknologin. Medielogiken är således ett led 

i en större mediekultur. Då mediekulturen är ett väldigt brett begrepp som innefattar både av-

sändare och mottagare samt det bredare samhället, fokuserar medielogik främst på avsändaren 

och hur den förhåller sig till resterande faktorer. Medielogik kan exempelvis handla om arbets-

platskultur hos mediearbetare, specificerat ekonomiskt tänkande, vad man väljer att framföra i 

medieproduktens innehåll, eller formatering av nyhetsprodukten. 

Jag kommer att skriva efter ett hermeneutiskt förhållningssätt, med baktanken att förstå och 

komma källorna nära.4 Detta ska jag åstadkomma genom kvalitativa textanalyser - som senare 

för fram material/slutsatser som går att jämföra med varandra. Textanalysen ämnar att förstå 

innebörden i men också bakom de texter som den behandlar.5 Denna analys söker dock som 

sagt inte att beskriva en samhällsdebatt; utan pressens textmässiga framföranden angående 

denne.  

I analysens andra del kommer jag att använda mig av Max Webers idealtyper som teoretiskt 

och metodologiskt grepp. Weber beskriver idealtyper som ett av sociologins karaktäristiska sätt 

att beskriva sitt undersökningsfält. Han anser att för att sociologen/historikern ska kunna besk-

riva de handlingar som undersökningsobjektet utför måste denne och deras handlingar ställas 

mot en konstruerad ren/ideal typ. Idealtypen är inte en realistisk bild av undersökningsobjek-

tet/n, men det är begreppet som sådant inte heller menat att vara. Weber slår fast att ju mer 

 

4 Berglund, Louise och Ney, Agneta, Historikerns handverk - om historieskrivning, teori och metod, 2015, Esto-
nias. 121-126 
5 Berglund och Ney s. 160 



Nya tider, nya krav - Den svenska medielogikens utveckling från 1955 till 2003 i dagspressen 
 

7 

 

orealistiska idealen är, desto mer funktionella blir de i undersökningen.6 Istället för att beskriva 

undersökningsobjektets faktiska attribut, brukas begreppet i undersökningssyfte för att se hur 

nära eller långt ifrån någon eller någonting står från idealet. Utifrån denna utgångspunkt har jag 

konstruerat tre idealtyper för undersökning av intervjuoffer i pressen, dessa beskrivs närmare i 

kapitlet ‘Att konstruera ett intervjuoffer’. 

Källor, kritik och begränsningar 

Som nämnts kommer jag utgå från svenska dagstidningar som undersökningsobjekt för att be-

skriva mediernas rapportering av svensk politik och hur dess logik förändrats. Tidningarna ut-

går som nämnts från folkomröstningarna 1955 och 2003 respektive. Anledningen till att just 

dessa två har valts är inte för att de setts som likvärdiga i skala, utan eftersom de båda innehåller 

ungefär samma element i reportage och diskussion. I bägge fallen rör det sig om en nationell 

angelägenhet, men som är sammanlänkad med yttre förhållanden (det europeiska vägnätet och 

EMU*7), detta syns i rapporteringen. Utöver detta länkas en sida av diskursen till gammalmo-

dighet och uniformitet, och en annan med nymodighet och integration. På det stora hela är de 

därför jämförbara. 

De tidningar som jag har valt för att representera tidsepokerna är Svenska Dagbladet, Expres-

sen, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Dessa val beror på ett par orsaker. Den första är att jag 

redan är relativt insatt i två av dessa tidningar (Aftonbladet och Svenska Dagbladet) efter att ha 

använt dem tidigare till en B-uppsats med ett liknande ämne. En annan orsak till valet är att 

hälften utgörs av morgontidningar, medan den andra hälften är kvällstidningar. Detta påverkar 

stora delar av deras bakomliggande uppbyggnad; organisatoriskt och finansiellt. Morgontid-

ningar finansierar sig utöver presstöd och annonsintäkter genom långtgående prenumerationer; 

tidningen kommer direkt i brevlådan på morgonen. Kvällstidningar i kontrast finansieras via 

försäljning i lösnummer snarare än prenumerationer, detta innebär att de plockas upp på en 

speciell lokal snarare än i hemmet. De olika typerna av distribuering påverkar publiken och vad 

som förväntas av tidningen. 

Utöver detta har de tillsammans en relativt blandad politisk färg, och kan därför med viss rim-

lighet antas tillsammans representera den bredare konsumentbasen som agerar mediernas 

 

6 Weber, Max, Ekonomi och Samhälle - förståelsesociologins grunder 1 - Sociologiska begrepp och definitioner - 
Ekonomi, Sociologi och Samhälle, 1983, s. 15-16 
7 European Monetary Union* 
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mottagare. Människor dras som bekant till de medier som speglar deras intressen. Samtliga 

tidningar är dessutom rikstäckande, och bör därför befinna sig på en likartad fördelning av rap-

portering över landet. Jag har valt att begränsa mig till krönikor och annan rapporterande jour-

nalistik. Detta är dels för att dessa är intressanta för de jämförande parametrarna, och att syftet 

inte är att undersöka samhällsdebatter. Det är även för att opinionsbildande journalistik innebär 

ett för brett undersökningsområde med tanke på omfattningen av material. Jag har valt att be-

gränsa mig i tid till en vidd på drygt sju dagar per tidning och årtal; från början av veckan fram 

till dagen efter den relevanta folkomröstningen. Den snäva begränsningen i tid är till för att 

både tillåta en större variation i undersökningsobjekt, och göra jämförandet rättvisare.  

Mina källor finns digitalt och jag har åtkomst till dem via Kungliga Bibliotekets tidningsarkiv, 

och även genom tjänsten Retriever, som jag har tillgång till via LUs VPN-nätverk. Begräns-

ningen av bokningsbara timmar innebär att jag ibland får förlita mig mer på just Retriever. 

Risken finns i denna tjänst att en del information som är relevant för den här uppsatsen kan 

utgå. Beroende på vilken tidning det handlar om kan saker som artikeltyp, sidnummer och för-

fattarnamn utgå på grund av hur formateringen ser ut. Detta gäller närmast för Svenska Dag-

bladet och Aftonbladet. Jag kommer åt intressant material i vardera databas genom att använda 

sökorden “Euron” och “Högertrafik” för tidningar från 2003 och 1955 respektive. 

Forskningsöversikt 

Ett flertal verk har skrivits om den svenska pressens historia sedan ämnet blev populärt under 

1900-talet. Per Rydén och Karl Erik Gustafsson har skrivit en hel bokserie med facklitteratur 

kring den svenska pressens historia. Relevant för den här uppsatsen är särskilt den fjärde och 

sista delen; från 1945 till det tidiga 00-talet. Boken behandlar bland annat framväxten av den 

professionella journalistkåren, kvällstidningarnas stora boom, och teknologin och ekonomin 

bakom massmedias framfart under 1900-talets andra hälft.8 Det är i huvudsak denna jag kom-

mer utgå ifrån när det gäller den översiktliga svenska mediehistorien.  

Staffan Dopping och Stig-Björn Ljunggren har skrivit Inte lögn, inte sant - Medierna och verk-

ligheten, som kom ut så sent som 2020. I ljuset av en starkare skepsis mot etablerade medier 

försöker författarna här klargöra hur media framställs, hur dess verklighet ser ut och varför 

resultatet blir som det blir. Detta begrepp, om än ämnat för modernare media i den här boken, 

 

8 Gustafsson, Karl Erik och Rydén, Per, Den svenska pressens historia IV - Bland andra massmedier (efter 1945), 
2002, Ekerlids Förlag, Stockholms. 368-369 
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kan återanvändas i komparativa syften. Boken behandlar främst medier i den nuvarande in-

formationsålderns värld; komplett med sociala mediers framfart och en alltmer dominerande 

digitalisering av branschen. Författarna gör dock ofta jämförelser med äldre mediestrukturer 

för att påvisa hur annorlunda det ser ut ‘idag’. De tar fasta på begreppet ‘den mediala logiken’ 

som en förklaringsmodell. Denna är till för att enkelt förklara motiv till utformning och age-

rande inom media som institutioner och dess aktörer. Medielogiken som författarna framhåller 

definieras löst som en blandning av marknadstänk, aspekter på arbetet, kulturen inom journali-

styrket och en rad andra faktorer.9  

I Med publiken i blickfånget - tidningsredaktioners användningar av läsarundersökningar un-

der 1930-1980-tal går Ulla Andersson in och undersöker hur svenska morgontidningar har an-

vänt sig av publikundersökningar för att anpassa sin verksamhet till deras köpare. Genom ar-

kivmaterial, artiklar och intervjuer svarar hon på denna fråga och på vilka konsekvenser detta 

har haft får tidningsbranschen. Andersson kommer fram till att pressens inställning till publik-

anpassning började med en allmänt hållen skepsis på grunder av kostnad och verkan, istället 

förlitade man sig på lokala arbeten och upplagenummer för att försöka undersöka publikens 

åsikter. Publikstudierna kom sedan att växa fram från annonssidorna, som ville optimera eko-

nomisk anpassning, varefter även redaktionerna intresserade sig, dels av ekonomiska skäl och 

konkurrens, men också av kulturella skäl av prestige och professionalism i medborgarnas ögon. 

Hur medierna förhåller sig till dess publik är starkt betingat med mediekultur och medielogik, 

och långsiktigt innebär detta att medierna påverkas av sin publik.10 

Orvar Löfgren har i Medierna i nationsbygget - hur press, radio och TV gjort Sverige svenskt 

undersökt medias roll i konstruktionen av ett svenskt kultursammanhang; dels i själva nations-

bygget, dels i deras förvandling till vardagsföremål. Han gör detta via en kronologisk under-

sökning, från pressens etablering och framväxt under 1800-talet och fram till det sena 1900-

talets audiovisuellt dominerade mediekultursfär. Han kommer fram till att mediers introduktion 

i samhället har följt ett par liknande trender från och med 1800-talet. Efter en experimentell fas 

blir mediet i fråga både något allmänt accepterat och högtidlighållet, varpå dess expansion grad-

vis leder till en rutinisering av dess konsumtion, och ibland även kritik. Medieteknologis eta-

blering och anpassning till det befintliga samhället är vad som ligger till grunden för 

 

9 Dopping, Staffan och Ljunggren, Stig-Björn, Inte lögn, inte sant - Medierna och verkligheten, 2020, Livonia 
Prints. 189-202 
10 Andersson, Ulrika, Med publiken i blickfånget - Tidningsredaktioners användning av läsarundersökningar un-
der 1930-1980-tal, 2012, Vulcan Corp., Stockholms 83-86 
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mediekultur. Medier skapar gemensamma kulturlexikon, och där var pressen först ut med att 

göra det på en nationell och konsekvent skala; det var svenska ord, svenska bilder, och senare 

även svenska ljud och filmer. Vidare sker ofta en nationalisering av internationella kulturim-

porter, saker som kommer utifrån sätts i ett svenskt sammanhang för att göras mottagligare för 

läsaren.11  

Ett annat verk som har varit väl utarbetat är Jenny Wiiks Journalism in transition - the profess-

ional identity of swedish journalists. I den här går hon igenom en formativ process av en förän-

derlig professionalitetskultur inom den svenska journalistkåren. Detta gör hon genom att utgå 

från ett par undersökningar inom kåren från 60- till 00-talet. Forskningen kretsar även kring 

utvecklingen av identitetsmarkörers vikt och framtoning inom yrket. Wiik kommer fram till att 

identiteter såsom sexuell läggning och etnicitet har minskat i vikt, men att identiteter såsom kön 

fortfarande framkallar implicita värderingar. Till exempel förväntas kvinnor behandla “mjuk” 

journalistik medan män i högre grad förväntas hantera “hård” journalistik. Wiik anser att jour-

nalistkåren tvingats att bli mer flexibel i sin utformning och sitt professionella utseende för att 

både behålla legitimitet i publikens ögon. Samtidigt behöver den dock förhålla sig till aspekter 

som ökad konkurrens, kommersiellt tänkande och överlag föränderliga tider. Den moderna 

journalistkåren slits mellan motsägelsefulla aspekter; både fragmentering och uniformitet, legi-

timitet och kommersialitet. Slutsatsen menar Wiik är att den svenska journalistiken alltmer när-

mar sig ett anglo-amerikanskt beteendemönster. Eftersom detta rör pressens interna strukturer 

och professionella kultur är det en del i den omgärdande medielogiken.12 

 

11 Hannerz, Ulf m.fl, Medier och kulturer, 1993, Schmidts bocktryckeri AB, Helsingborg, s 85-121 
12 Wiik, Jenny, Journalism in transition - the professional identity of swedish journalists, 2010, Göteborgs Uni-
versitet, s 201-210 
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Historisk bakgrund: svensk press, folkomröstningar och 
medial utveckling 

Media definieras som allt som sänder budskap från en avsändare till en mottagare, i vissa fall 

även vice versa. Medier är alltså olika medel för kommunikation.13 Medier delas in historio-

grafiskt i olika mediekulturer, som främst relaterar till teknologiska utvecklingar. Detta är del-

vis taget från den kanadensiske filosofen McLuhan, som under 60-talet myntade begreppet ‘me-

diet är budskapet’. Detta innebär att sättet som budskapet förmedlas på påverkar vår uppfattning 

och egen tolkning av det. Detta är vad som ligger bakom mediekultur. 

Drotner identifierar fem mediekulturer som kan påvisas i olika grad av kulturell hegemoni vid 

olika tidpunkter i historien. Dessa är; muntlig (skalder, barder, berättare), skriftlig (pergament 

och dikter skrivna för hand), tryck (mekanisering, boktryckarkonsten), audiovisuell (radio, tv 

och biografer) och multimediakultur (internet, email etc).14 I fallet av den här uppsatsen utgörs 

analysen av en undersökning mellan den audiovisuella kulturens press och den multimediala 

kulturens press. Att en mediekultur dominerar eller på olika sett präglar samhället betyder dock 

inte att övriga mediekulturer fasas ut; folk slutade inte att läsa tryckta tidningar då radio, TV 

eller internet uppfanns.  

Den svenska tidningsbranschen har funnits länge, men har länge fått anpassa sig till omgär-

dande omständigheter. Vid tiden runt andra världskriget rådde allmän ransonering runtom i 

Sverige av flera produkter; däribland papper, Ransoneringen innebar att tidningarna fick finna 

sig i att begränsa sidantalen för att anpassa sig. Den trappades långsamt ner efter krigsslutet, 

men det dröjde till 50-talets andra hälft innan begränsningarna avslutats och sidantalen på dags-

tidningar kunde återgå till den tidigare normala mängden. Efterkrigstiden såg en teknologisk 

och utrustningsmässig expandering av pressens kapacitet. Den goda ekonomin innebar att man 

kunde importera ett stort antal nya tryckpressar som bytte ut gammal utrustning i flera delar av 

landet, via långdragen teletypsättning kunde man ta del av tabeller som skickades från TT (Tid-

ningarnas Telegrambyrå) i Stockholm runtom i landet, och fjärrfotofördelning innebar att pro-

duktion av bilder nu blev väsentligt billigare än tidigare.15 

Journalistiken gick igenom en professionaliseringsprocess under mitten av 1900-talet. Utbild-

ningsmöjligheterna för aspirerande journalister var få; mellan 30-och 50-talet hade endast 

 

13 Drotner m fl s.16 
14 Drotner s. 328-334 
15 Engblom, Jonsson och Gustafsson s20-24, 38-42 
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Göteborgs universitet en kandidatutbildning, för att sedan få sällskap av Stockholm och Upp-

sala. Detta ledde till att en stor del av journalistkåren utgjordes av volontärarbetare. Från att ha 

betraktats som ett nischat kall för särskilt intresserade individer kom det att bli en allmänt god-

tagbar yrkesbana då en grundutbildning utreddes och så småningom ansågs lönsam 1957.16 

Något som gradvis hade tagit större del i det svenska samhällslivet var Televisionen. Denna 

vann mark under 50-talets senare hälft efter att ha börjat sända 1954. Mot slutet av årtiondet 

hade ett inte litet antal svenskar en TV-apparat i hemmet. TV blev en allt viktigare del av hus-

hållet då teknologin stadigt fördelades på en allt bredare front och fler kanaler blev tillgängliga 

under 60 - 80 - tal. Rutiniseringen av TV-sändningar i vardagen innebar en ny ritual från vilken 

man kunde få sin dagliga nyhets-dos.17 Till följd fick dagspressen lov att anpassa sig till sam-

hällets mediateknologiska utveckling, som påverkade pressens verksamhet mer än radion tidi-

gare hade gjort. Vad man gjorde var att knyta samman medierna genom att behandla TV-sänd-

ningar i pressen och exempelvis lägga upp tabeller för TV-program. På så vis kunde pressen 

anpassa sig.18 

Antalet svenska dagstidningar kom dock att minska från 50 till 70-talet; av olika skäl kom flera 

tidningar att ändra utgivelsedatum från varje dag till 4-6 dagar i veckan. Trots detta ökade 

mängden upplagor i cirkulation med 25% under samma tid. Dock ökade inte den allmänna lä-

setiden, då allt fler inte hade tid att läsa tidningen på morgonen. Vad som kom att pocka på 

gemene svenskens uppmärksamhet blev kvällstidningarna, som såldes i lösnummer och kunde 

läsas på vägen från jobbet. 19 

Slutet av 70-talet kom att innebära en ekonomisk lågkonjunktur som ledde till att både prenu-

merationskostnader och statligt presstöd ökade; det var slut på den starka tillväxten som hittills 

hade rått. Under 80- talet ökade dagstidningarnas intäkter som förvärvats via annonseringar 

markant, utöver detta höjdes både prenumerationspriserna och presstödet ytterligare. Det var 

alltså en ytterst ekonomiskt lukrativ tid för dagspressen. Man ville även förnya tidningarnas 

utseende. Mot slutet av 80-talet hade både Svenska Dagbladet (1991) och Dagens Nyheter 

(1993) planerat att gå från en tudelad upplaga till en fyrdelad sådan. Varje del skulle innehålla 

något som skulle vara lättillgängligt för läsaren. Samtidigt lade Expressen och Aftonbladet ner 

 

16 Engblom, Jonsson och Gustafsson s. 57.  
17 Löfgren s. 106-113 
18 Engblom, Jonsson och Gustafsson s. 134-137 
19 Engblom, Jonsson och Gustafsson s. 51-53 
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sina riksredaktioner, med motivationen att de allt bättre kommunikationsmedlen gjorde dessa 

överflödiga.20 

90-talet såg flera förändringar för pressens villkor. Under årtiondets första hälft rådde finanskris 

i Sverige, vilken främst berörde banker och fastighetssektorn. Även för dagspressen innebar 

detta dock en lågkonjunktur, men presstödet förblev oförändrat. Det var en tid för avreglering 

och liberalisering på flera områden. TT kom att göras om till ett aktiebolag 1993 under statens 

ägande och deras monopol på verksamheten upphörde. TT fortsatte  dock kring millennieskiftet 

att dominera informationsflödet till både storstadspress och landsortspress. Vissa tidningar 

valde att ges ut gratis på öppen plats, och endast finansieras med annonsintäkter. Det mest 

framgångsika exemplet är tidningen Metro, som dominerande kollektivtrafikens stationer och 

hållplatser.21 

 Den största förändringen var dock internets införande och eventuella spridning i Sverige. Mel-

lan 1995 och 2000 gick antalet internetanvändande hushåll i Sverige upp från 5 till 50%, år 

2003 låg denna siffra på drygt 60%.22 Aftonbladet var först ut med online verksamhet 1994, 

och därefter följde de andra. Överlag innebar 1900-talets andra hälft alltmer en trend mot en 

koncentration av mediala institutioner till ett begränsat utrymme. Redaktioner krymptes till att 

istället centraliseras till ett fåtal, och efter ett antal försäljningar, bland annat genom A-pressens 

och partitidningarnas tillbakagång har ett litet antal stora mediebyråer de facto konglomererat 

majoriteten av den svenska dagspressindustrin.23 Denna övergripande trend är överlag karak-

täristisk till den audiovisuella kulturen som dominerade det förra århundradet, vars teknolo-

giska utveckling möjliggjorde en storskalig industrialisering av mediebranschen.24 

Under dessa förändringar i pressens utseende under 1900-talet skedde även ett flertal stora po-

litiska händelser som skapade debatt i samhället vid tiden, två av dessa är grund för den här 

uppsatsen. Den första gäller folkomröstningen för införande av högertrafik 1955. Händelsen 

behandlades mer eller mindre som en kuriositet, då den endast var rådgivande och inte besluts-

fattande; det slutgiltiga valet låg hos regeringen. I denna var valdeltagandet 53.2%, och sluta-

tade i en seger på 83% för de som ville behålla vänstertrafik i Sverige. Den andra händelsen är 

folkomröstningen om införandet av euron som valuta 2003. Denna såg större entusiasm och en 

 

20 Engblom, Jonsson och Gustafsson s. 315-316 
21 Engblom, Jonsson och Gustafsson s. 340-350 
22 Internet stiftelsen, Så har internetvanorna förändrats de senaste 20 åren, Så har internetvanorna förändrats de 
senaste 20 åren - Internetstiftelsen 
23 Engblom, Jonsson och Gustafsson s. 368-369 
24 Drotner m.fl, s. 332 

https://internetstiftelsen.se/nyheter/sa-har-internetvanorna-forandrats-de-senaste-20-aren/
https://internetstiftelsen.se/nyheter/sa-har-internetvanorna-forandrats-de-senaste-20-aren/
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mer tydlig politisk prägling till skillnad från den förra, som sågs som en teknisk fråga. Entusi-

asmen för frågan var också högre, vilket syns i det markant större valdeltagandet på 82.6%. 

Trots tro i pressen på en jämn valutkomst slutade valet i en seger på 55.9% för de som ville 

behålla kronan som valuta, medan den euro-vänliga sidan fick 42% av rösterna för sin sak.25  

 

 

25 Valmyndigheten, Nationella folkomröstningar, Webcite,  
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/folkomrostningar/nationella/index.html, 2011-05-22 

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/folkomrostningar/nationella/index.html
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Utrikesjournalistikens vikt - skapande av gemenskap 

 

(Bild: Sju tjänster för smart samarbete på nätet - Internetworld (idg.se) 

Media och nationen - en gemensam världsbild 

Medier är kulturbildande, de ger en gemenskap till sin publik genom informationsförmedling. 

Gemenskapen skapas på grunden att alla där inom kan förhålla sig till de budskap som media 

ger uttryck för. Detta trots att dessa budskap ofta konsumeras individuellt. Detta stämmer sär-

skilt för dagspressen - vars utformning gör det svårt att dela konsumtionen. Detta är vad som 

kallas time-out och time-in kultur.26 Detta kan verka på flera plan men särskilt påtaglig blir den 

då den sker på en större, nationell nivå; såsom är fallet med rikstäckande medier.  

Från 1800-talet och större delen av 1900-talet har denna bredare kulturgemenskap främst tagit 

fasta på en nationell nivå. Här baseras inkluderande och exkluderande skiljelinjer mellan kul-

turella gemenskaper på nationsgränserna. Orvar Löfgrens Medier och kulturen framställer sätt 

som olika typer av media har bidragit till att skapa en kulturell svenskhet. Främst sker detta 

genom att användandet av ny medieteknologi rutiniseras och förs in i ett vanebaserat samman-

hang som länkar till den breda majoriteten. Dagspressen med sina dagliga upplagor och punkt-

lighet kan sägas höra till de mest rutiniserade. Framställningen sker också genom national-

iseringen av importerad utländsk media; det främmande görs vardagligt.27 Till saken hör också 

att svensk press, radio och TV länge varit starkt knutet till staten, om inte helt monopoliserat. 

Importerade influenser har ofta setts som skadliga. Under 40-talet oroades man av amerikanska 

 

26 Drotner m.fl s. 325-327 
27 Löfgren s. 113-118 

https://internetworld.idg.se/2.1006/1.613405/sju-tjanster-for-smart-samarbete-pa-natet
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kulturimporter såsom hollywood-filmer och jazzmusik, som man trodde skulle förleda den in-

tryckssvaga ungdomen bort från den svenska gemenskapen.28 

I nationell politik ryms mycket utrymme för positionerande utifrån det egna, kontra utlandets 

värderingar och företaganden. Detta är både för att förhålla sig till omvärlden rent diplomatiskt 

och för att bygga upp en bild av det egna. I detta har självfallet också landets medier en viktig 

roll att spela.  Genom att förmedla information till publiken kan pressen informera allmänheten 

om interna och externa händelser.29 Denna information blir i sin tur en del av publikens verk-

lighetsuppfattning. Med tanke på den starkt nations-sammanknutna press som har funnits i Sve-

rige under en lång tid blir det intressant att undersöka huruvida medielogikens förhållande till 

nationen och det utländska har fordrat någon kvalitativ förändring med åren. 

Utrikesjournalistik 1955  

Under folkomröstningen om högertrafik skedde ett flertal liknelser och uvertyrer till utländska 

trafikförhållanden och relaterade väsenden. På det stora hela var dock intresset ganska svalt. I 

expressen den 11:e oktober skrivs i ett reportage om byn Björkvattnet i Jämtland, som gränsar 

till och överlappar med det högertrafikerade Norge; “Nu har vi klarat upp frågan med norr-

männen. Vi bedriver helt enkelt växelbruk. Vi sköter underhållet av den norska vägstumpen 

efter vår sträcka åt norrmännen. I stället underhåller norrmännen en annan svensk vägslinga 

längre söderut”.30 Björkvattnet målas upp som ett positivt gränsöverskridande samarbete med 

sina egna traditioner och lagar kring trafiken. Blir det höger i omröstningen så slipper de växla, 

blir det vänster blir det ingen större skillnad - enligt en kungörelse från 1952, säger de. Den 

14:e skriver man i Expressen om föregående folkomröstning om rusdrycksförbud i Sverige 

1922, och jämförelser görs med den stundande omröstningen.31 Man skiljer här främst på de 

olika frågornas natur, dels om ämne, men också om bredd. Författaren framhåller att omröst-

ningen 1922 främst hade nationella konsekvenser snarare än internationella, och att frågan om 

högertrafik; “är av övervägande teknisk natur gäller anpassning till rådande internationella 

system”. Detta är varför den sammanfattningsvis inte kan jämföras med 1922 års folkomröst-

ning - enligt artikeln. Dagen efter valet, den 17:e, rapporteras för olika demografier som röstat 

för det ena eller andra alternativet. De som tas upp är exempelvis kön, ålder och huruvida de 

 

28 Löfgren s.85 
29 Gripsrud, Jostein, Mediekultur Mediesamhälle, 2011, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg s.18 
30 Forslund Björn, Expressen 11/10-1955, s. 15 
31 Expressen 14/10-1955, s. 7 
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röstande bor i stad eller på landsbygd. Något som i ett modernare Sverige troligen hade varit 

lämpligt att ta upp i sådana reportage men som här uteblivit hade varit etnisk bakgrund. 

I Dagens Nyheter skrivs det ganska lite i jämförelse med Expressens rapporteringar på utrikes 

relaterade ämnen. Dock rapporterar man att i 1954 års utredning angående ökad bevakning vid 

vägar för att främja trafiksäkerhet; även har ämnat att få till en “sammankoppling med växande 

internationella landsvägar”.32 Detta då det rådde en utökning i de europeiska vägnäten och 

man skulle tjäna på ökad integration. Den 16:e skrivs ett reportage angående svenskar bosatta i 

Köpenhamn; “Bara 23 av de i Köpenhamn boende svenskarna begagnade sig delta i folkom-

röstningen...”. Inga värderande eller mer djupgående ord läggs på detta, möjligen att just det 

låga antalet är uppseendeväckande.33 Denna nyhet sker relativt förbigående i en faktaruta, och 

får samsas med rapporter från Pakistan och USA som inte rör folkomröstningen. Den 17:e rap-

porteras det att man i flera gränstrakter till länder med högertrafik såsom Finland och Norge 

röstat ja för trafikomläggning. Här återkommer också byn Björkvattnet; som också de skrivs ha 

haft en klar majoritet för högertrafik, i linje med sina norska grannar. 34 

I Aftonbladet är intresset för det utländska även här ganska svalt. Man rapporterar den 10:e på 

att den svenska turistnäringen är nära förbundet med Höger-sidan genom ett kort reportage om 

statsrådet Lindholm. Denne innehar “ordförandeskapet i trafikfrämjandets propagandaverk-

samhet om högertrafik och dess styrelsearbete i Turistförbundet”.35 Den 11:e lyfter man fram 

en tysk undersökning om trafiksäkerhet som beskriver högertrafik som  “ett allmänt misstag” 

och kommer fram till att man inte behöver förhålla sig till internationella standarder om de på 

det stora hela är mindre säkra.36 Överlag ligger större fokus på frågan om den eventuella tra-

fikomläggningens kostnader, både rent ekonomiskt och vid eventuella ökningar i trafikolyckor 

under ombytet. Efter valets resultat presenterats och den klara segern för vänstersidan blivit 

uppenbar görs ett referat på nordiska rådets ställningstagande till resultatet; de beklagar förlus-

ten.37 

Svenska Dagbladet lägger den 13:e upp ett reportage om de bägge sidornas olika argument för 

sin sak, liksom de flesta andra dagstidningar också gjort. De betonar bland annat punkter som 

att “turister från högertrafikländer utgör en obetydlig del av den svenska trafiken”, men att “1,6 

 

32 Dagens Nyheter 15/10 1955 s.11 
33 Dagens Nyheter 16/10-1955 s.19 
34 Dagens Nyheter 17/19-1955 s.10 
35 Aftonbladet 10/10-1955 s.2 
36 Aftonbladet 11/10-1955 s.6 
37 Aftonbladet 17/10-1955 s.4 
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miljoner gränspasseringar gjordes 1954, och ovana vid byte kan skapa problem”, samt att 

“grannländer i norden som har högertrafik har färre trafikolyckor”.38 I regel ger man inform-

ation från Statistiska Centralbyråns förundersökning, men återger ingenting med nationalitet att 

göra. I en rapport angående en debatt i radio om frågan den 14:e skriver man att bägge sidor 

använde sig av statistik från Österrike och Argentina. Dessa länder bytte från vänster till höger-

trafik 18 respektive 10 år sedan. Dock skriver journalisten att debatten spårade ur något: “De-

batten förirrade sig ett slag, man kom att tala om hur mycket folk det bor på en kvadratkilometer 

i Buenos Aires, om hur Årstafältet skall finansieras och hur svårt där måste vara med höger-

trafik i Pakistan, där kamelerna sedan länge gått till vänster.” Någon förklaring hur dessa an-

spelanden skulle kunna vara relevanta till frågan görs ej.39  

Senare görs ett längre reportage från just Wien, huvudstaden till ett av de länder som dykt upp 

i samhällsdebatten. Artikeln rör deras övergång till högertrafik från 1938. Antalet trafikolyckor 

skulle här ha gått upp i samband med ombytet. Man skriver att; “Siffrorna torde ha en del av 

intresse att bjuda för Sverige (…) men, framhåller vederbörande myndigheter i den österrikiska 

huvudstaden idag, man får akta sig för att dra alltför långgående slutsatser.” Detta påstående 

beläggs med att det saknas nationell statistik på en mer omfattande nivå, och att där inte går att 

vara säker på ett samband mellan trafikolyckor och ombyte. Underförstått är alltså Österrike ett 

opålitligt underlag för bevismaterial i debatten.40 

 I faktarutor för den 15:e skriver man bland annat att länder som Island, Isle of Man och Indo-

nesien har vänstertrafik, Man gör också kopplingen att Karl XII införde högertrafik i Sverige 

som varade fram till 1734. Detta är något som ofta syns på debattsidor och i insändare men inte 

mycket i rapporterande journalistik.41 Under röstdagen specificerar man, till skillnad från andra 

dagstidningar; att det krävs att man är “inom riket född” för att få delta i folkomröstningen. 

Detta uttryck används istället för att klargöra att det handlar om svenskt medborgarskap, såsom 

andra tidningar gjort klart för sig.42 Den 17:e belyser man liksom andra dagstidningar gränsor-

ten Björkvattnets övervikt i höger-röster, men poängterar att i något större gränsorter såsom 

exempelvis Haparanda och Strömstad röstat för Vänstersidan i större antal.43 

 

38 Svenska Dagbladet 13/10-1955 s. 11 
39 Svenska Dagbladet 14/10-1955 s. 7 
40 Svenska Dagbladet 14/10-1955 s. 9 
41 Svenska Dagbladet 15/10-1955 s. 20 
42 Svenska Dagbladet 16/10-1955 s. 14 
43 Svenska Dagbladet 17/10-1955 s. 3 
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Det bör nämnas att rapporteringen 1955 hålls på en övergripande nationell nivå, trots att i de 

mer debatterande texttyperna tydligt kan ses en prägel av svenskt kontra utländskt i frågan. När 

internationella perspektiv på frågan tas in är det i form av referat på olika argument i sidor av 

debatten. Undantaget för detta är Svenska Dagbladets reportage om Wiens trafikomläggning. 

Det är då vanligare att man förhåller sig i gränstrakter kring de nordiska grannarna; Björkvatt-

nets särställning är praktexemplet för detta. Det sägs att det är viktigt att ansluta sig till inter-

nationella system men dessa ges väldigt lite utrymme i den faktiska rapporteringen; ofta rör det 

sig bara om ett par rader i en större artikel. 

Utrikesjournalistik 2003 

År 2003 har utrikes monetära förhållanden fått en stor vikt i rapporteringen under valrörelsen. 

Likt 1955 års press hamnar även här fokuset på ett specifikt antal länder, dock med mycket 

större omfång. De som tas upp ryms för det mesta inom EMU-zonen och de som nyligen har 

eller ska rösta om saken. Intresset för det utländska tycks dock vara betydligt mycket större än 

vad det tidigare hade varit. Att notera är särskilt hur mycket tid som spenderas på intervjuer av 

personer från utlandet kontra personer i hemlandet.  

I Expressen den 8:e september gör man ett referat på ett uttalande av Fredrik Reinfeldt; man 

påpekar att irländska miljöpartiets talesperson påstått att ett deltagande i eurozonen skulle 

gynna den irländska ekonomin. Reinfeldt menar även den svenska ekonomin kan gynnas av 

detta.44 I en längre krönika jämför man den europeiska valutaunionen med romarrikets ekono-

miska integration av dagens Europa. De dåliga sidorna med den romerska valutan enligt inter-

vjuobjektet Karl Josef Gilles; var dels att den var påtvingad med vapenmakt, och dels att den 

misslyckades med prisstabilitet.45 Den 9:e återges en TV debatt där den euro-skeptiska sidan 

anklagades för främlingsfientlighet och för att ha kopplingar med antidemokratiska krafter i 

samhället.46 

Redan här syns ett kraftigt ökat intresse för Sveriges plats i ett större sammanhang. Intressantare 

är att man har gått ut för att intervjua personer från 12 olika EU-länder om vad de tycker om att 

ha Euron som valuta. Något som återkommer är att Sverige uppmanas att inte ‘missa chansen’  

och inte ‘gå miste’ om att ta emot euron. 

 

44 Expressen 08/09-2003 s. 2 
45 Expressen 08/09-2003 s. 20-21 
46 Expressen 09/09-2003 s. 10-11 
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Mordet på Anna Lindh kom liksom i andra tidningar att prägla mycket av rapporteringen i 

dagarna efter detta. Man för upp extra sidor om hennes mord och spekuleringar om vem som 

kan ha mördat henne. Man tar även upp hennes åsikter om den stundande folkomröstningen, 

det vill säga att hon trodde på att ett medlemskap skulle ge Sverige mer makt att påverka. Enligt 

Anna Lindh är det Europeiska samarbetet ett fredsprojekt. Expressen lägger fram en frågestund 

hon haft online. Hon svarar bland annat på frågan om det är klokt att införa euron i ett svep 

istället för att låta den spridas successivt “som pizzeriorna”.47 

Expressen återger en artikel skriven av en brittisk krönikör för tidningen The Guardian, under 

titeln ‘Lindh dog för Europa’. Om artikeln skriver Expressen: “I gårdagens brittiska The Gu-

ardian skrev journalisten Martin Woollacott om svenskarnas nästan sorgmodiga försök att foga 

samman det stolta minnet av den svenska modellen med kraven på europeisk integration - och 

om Anna Lindh som en möjlig helande kraft”. Man talar om vad hennes döds inflytande kan ha 

på valet, men i mätningarna är effekten föga inflytelserik. 48 

När valet blivit rapporteras porträtteras det till en stor grad som en seger för det inhemska folket 

mot utländska eliter. I kultursidorna skriver man att “Sverige bestämt sig att fortsätta vara an-

norlunda”. Man citerar olika EU-länders ledares reaktioner på valresultatet. Om resultatet säger 

man att det blev en “kraftfull signal till Bryssel: ta det lugnt, så medborgarna hinner med er”.49 

Den största förloraren pekas ut som Göran Persson, statsministern som drivit kampanjen för 

euron i Sverige.   

Aftonbladet skriver den 8:e september om vad resultaten skulle bli vid ett negativt utfall för 

folkomröstningen. En av dessa skulle vara att Göran Persson behöver förklara sig själv för 

Bryssel. Detta eftersom där inte finns något undantagstillstånd för Sverige vad gäller skyldig-

heter till den monetära unionen. Man skriver att i Tyskland tycker man mycket om euron (73%). 
50 

Flera intervjuer av människor från olika EU-länder görs, samtidigt som Expressen och med 

liknande utfall. Utöver detta gör man även upp diagram om hur det gått för deras ekonomier 

efter införandet av valutan. Finland målas upp som ett slags förebild på hur det skulle kunna bli 

med euron. Här har prisernas stabilitet ökat - men så har även arbetslösheten och klassklyftorna, 

 

47 Expressen 12/09-2003 s. 39 
48 Expressen 13/09-2003 s. 4 
49 Expressen 15/09-2003 s. 6, 27 
50 Aftonbladet 08/09-2003 s. 12, 82 
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utöver det att EMU bestämt att flera nedskärningar i välfärden gjorts.51 Trenden med korta 

intervjuer av EU-medborgare fortsätter i dagarna fram tills valet avgjorts. Fokus den 11/10:e är 

dock någorlunda mer internt; i ett reportage talar man om svenskt näringslivs attityd till nejsä-

gare inom ekonomibranschen. I en annan artikel talar man om Nej-ministrar som blivit skickade 

på WTO möte i Mexiko lagom till slutspurten på valet. Vidare skrivs ett reportage på ministern 

Mona Sahlin som talar med invandrare i Sundsvall, det lyfts fram att detta är det första valet i 

EU där icke-medborgare får delta.52 

Anna Lindh mördades den 11:e.Efter mordet på Anna Lindh är det detta som onekligen pryder 

majoriteten av artiklarna, dock fortsätter utlandsintervjuerna som vanligt. Den 14/09:e talar man 

mycket om kostnaden som en eventuell valutaväxling lär innebära; den målas upp kontextlös 

så summan verkar dyr. Vidare tar man upp vilka som har gynnats av eurons etablering i EU, 

här ligger fokuset på makroekonomiska spelare snarare än privatpersoner. Man säger att; 

“Euron blev ett sätt för Frankrike att få del i den tyska ekonomiska makten. Tyskarna sa ja, 

eftersom EU därmed erkände deras återförening”.53   

I Dagens Nyheter använder man sig redan tidigt av nationellt kontra transnationellt i sina rap-

porteringar. Man väger in rapporter från hur ekonomin gått för flera EU länder som gått över 

till euron som valuta. De flesta av dessa sägs ha sett ganska begränsade utbetalningar för utby-

tet. Man skriver om utrikesminister Bildts kampanjande för euron med den estländske politikern 

Mart Laar, deras slogan “frihet och mod” återges. Man ger en positiv rapportering av Greklands 

byte till euron, så även Finlands.54 Den 10/09:e rapporterar man från en tysk fabrik i Württem-

berg. Där får tyska industriarbetare och deras chef säga vad de tycker om euron - de är negativt 

inställda. Detta varvas med en mindre artikel där det läggs fram att den tyska tillväxten är och 

förväntas fortsätta vara rekordlåg. Inbakad i den här artikeln finns dock en intervju med en 

ekonom, som säger att detta tillstånd inte går att beskylla på att euron nyligen blivit valuta i 

landet. Titeln på denna är “Tyskarna klagar inte på Euron”.55 Vidare gör man reportage då den 

grekiske utrikesministern kommer på besök, han beskrivs som “mycket populär” och fredsäls-

kande i förhållande till EU-samarbetet.  

 

51 Aftonbladet 08/09-2003 s. 79 
52 Aftonbladet 10/09-2003 s. 2 
53 Aftonbladet 14/09-2003 s. 22 
54 Dagens Nyheter 09/09-2003 s. 5 
55 Dagens Nyheter 10/09-2003 s. 9 
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 Den 13/9:e skriver man ett reportage om ledaren för den Europeiska centralbanken (ECB). 

Man skriver att denne är “starkt kritisk till alla länder som bryter mot stabilitetspakten” och ger 

skarp kritik till EU länder med stort budgetunderskott. Efter bekräftelsen av Anna Lindhs död 

den 12/9:e förhåller sig all rapportering till det interna. Den 13/9:e riktas indirekt hård kritik 

mot Frankrike i tidningens krönikor, med anledning av dess ekonomiska politik. Frankrike sägs 

försvåra eurodebatten då de är “på väg att bryta mot unionens budgetregler för fjärde året i rad 

genom att hänvisa till speciella omständigheter”. Hotbilden om den franska valutapolitiken 

fortsätter att understrykas i en senare artikel; “om den franska regimen inte ger sig, blir EU-

kommissionen skyldig att komma med förslag till sanktioner som EU-ländernas finansministrar 

ska ta ställning till”. I en intervju med ekonomen Johan Schuck säger denne att Tyskland inte 

lär drabbas av sådana sanktioner eftersom de “visar god vilja”.56 

Den 14/9:e jämförs i ett referat från brittiska the Guardian den döde utrikesministern med den 

avlidne brittiska prinsessan Diana. Folkomröstningen som Anna Lindh var involverad i jämförs 

med omröstningen om Skotsk självständighet under Dianas tid.57 Vidare rapporteras det att man 

från den svenska turistbranschens sida tror att ett svenskt inträde i eurozonen skulle kunna 

gynna turismen i landet. Dessutom skrivs det att flera europeiska finansministrar tror på det-

samma.58 Sverige kan bli “en extra vän” åt de små medlemsländerna, skrivs det. Efter lanse-

ringen av resultaten sker främst rapporteringar från utlandet och ekonomer, nästan samtliga av 

alla artiklar är negativt laddade.  

Svenska Dagbladet utmärker sig något i att majoriteten av dess rapportering kommer inifrån 

Sverige. Man intervjuar Thorbjörn Fälldin, som pekar ut euro-länders ekonomiska misslyckan-

den som viktiga milstolpar i debatten. Man skriver att ett stort antal utlandssvenskar planerar 

att rösta, och att röstlängderna möjligen inte räcker för de 106 000 utrikes boende medbor-

garna.59 Den 9/9:e tas det upp att resultatet från den svenska folkomröstningen även är viktig 

för brittisk politik, då även detta land planerar att ha en folkomröstning om euron.60 När de 

viktigaste argumenten för vardera sida läggs fram handlar det nästan uteslutande om räntekon-

troll och allmän makt över ekonomi. Liksom andra tidningar skiftar fokuset till någorlunda 

internt efter de första fyra dagarna. Utöver en artikel angående ökad tillväxt kring Östersjöom-

rådet och en rapport om det framgångsrika österrikiska valutabytet ryms inte mycket 

 

56 Dagens Nyheter 13/09-2003 s. 66 
57 Dagens Nyheter 14/09-2003 s. 15 
58 Dagens Nyheter 14/09-2003 s. 8 
59 Svenska Dagbladet 08/09-2003 s. 10-13 
60 Svenska Dagbladet 09/09-2003 s.46 
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utrikeskorrespondens förrän efter resultaten rapporteras in. Resultaten beskrivs som bekräf-

tande för Norges ställningstagande i saken, och att Finland nu är det “enda fullvärdiga EU-

landet” i Norden. Det beskrivs ha varit ett stort internationellt intresse för omröstningen; över 

200 utländska journalister fanns på plats i Sverige.61 Avslutningsvis medger man att euron rul-

lar på även utan Sveriges inblandning.  

Förändringar och kontinuitet  

Från 50-talet till 00-talet kan urskiljas en markant ökning i pressens intresse för utrikes rappor-

tering när det gäller folkomröstningar. Högertrafikfrågan behandlas mer eller mindre helt som 

en nationell fråga. Detta trots att flera uvertyrer till utlandet görs i opinionsbildande texter, ej 

relevanta för den här uppsatsen. Då korrespondens görs med koppling till utlandet är det oftast 

i kontrast till de nära grannarna i Skandinavien, eller gränstrakterna därtill; såsom byn Björk-

vattnet. Således kan det sägas att 50-talets medielogik framhäver det nordiska samarbetet som 

något viktigt och relevant även i till synes inrikespolitiska frågor. Utrikeskorrespondens dock 

är undantag snarare än regel, i de flesta fall görs hänvisningar till det utländska endast in i delar 

av inrikes rapporteringar. Dessa tendenser visar på att intresset för korrespondens finns i den 

bredare samhällsdebatten, men speglas inte i pressens artiklar. I kontrast är pressen 2003 med 

få undantag starkt fixerad på Europa vid sidan om det nationella. Tydligast syns detta i kvälls-

pressens många intervjuer med personer olika europeiska länder. I nästan alla fall, med undan-

taget Svenska Dagbladet, är reportagen från utlandet i majoritet i jämförelse med det strikt nat-

ionella. 

Denna balans förändras dock efter Anna Lindhs död den 12:e september, då skiftas mycket av 

uppmärksamheten inåt till Sverige. Dock sker detta inte helt, eftersom man tar in referat från 

exempelvis brittiska journalister om hennes död. I skiftande grad återgår pressen efter detta till 

att återigen innehålla en stor del utrikesreportage. 2003 syns även en del reportage om invand-

rare i Sverige, främst från Östeuropa. Dessa förs fram i pressen som ett viktigt röstblock i valet. 

1955 syns dessa inte alls, trots den stora finska invandringen som ägde rum runt den här tiden. 

Överlag kan sägas att 2003 års medielogik speglar en allt mer sammankopplad värld, med dess 

allt större fokus på utrikesjournalistik. Som Henrik Sondergaard påvisat i sin studie om dansk 

 

61 Svenska Dagbladet 15/09-2003 s. 4-7, 35-39 
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TV i ett globalt sammanhang, och som speglas i svensk dagspress; syns denna sammankoppling 

inte bara i ökad internationell medvetenhet utan också i en starkare nationell identitet.62  

 

 

  

 

62 Hjarvard, Stig och Sondergaard, Henrik, Media in a Globalized Society, 2003, Museum Tusculanum Press, 
University of Copenhagen, s. 98-101 
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Vem förlitar vi oss på? Intervjuer och gestaltningar över tid 

 

 

(Bilder: tv:www.wirten.se/content-marketing/sa-gor-du-en-bra-intervju-del-2/;  
https://www.hiof.no, /innstramming-av-intervju-kategorien-i-hios-rbo.html) 

Att konstruera ett intervjuoffer 

Intervjuer är en vanlig form av journalistik, om inte den vanligaste. Informationen som läsaren 

får måste komma någonstans ifrån och det är inte alltid passande att journalisten själv i fråga 

återger den; då är det bättre att man överlåter ordet eller parafraserar en tredje part som varken 

är en journalist eller en läsare av tidningen. Dessa är personer som ges en plattform och tillåts 

uttala sig i en syndikerad tidning, av en eller annan orsak.  

Intervjuer är inte att förknippas med referat. Referat innebär en återberättelse av en utsaga eller 

ställningstagande som görs i en flytande men saklig form, ofta utan att kräva en intervju med 

källan. Fördelen med en sådan texttyp är att den lätt förmår att se saklig ut, även om detta inte 

behöver vara fallet. Ett val av källa till referat är även det relaterat till vad journalisten anser 

vara relevant för en artikel. 

För att ett intervjuoffer ska vara relevant behöver det uppfylla ett par kriterier. För det första 

behöver det vara en person som har något med det övergripande ämnet att göra. Väljer man ut 

en person slumpartat bör denne åtminstone ha ett hum om vad det är man frågar henne om. För 

det andra behöver personen ha något substantiellt att bidra med; något som är informativt 

och/eller läsvärt för publiken. För det tredje behöver personen i fråga uppfylla en representation 

https://www.hiof.no/
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av de strukturerade förväntningar som vi byggt upp om samhället runtomkring oss. Det vill 

säga; vi måste ha förutbestämda uppfattningar om vad vi förväntar oss.  

Dessa förväntningar kan delas in i tre idealtyper när det kommer till intervjuoffer som jag har 

konstruerat efter den här undersökningen och med utgångspunkt i Max Webers teorier.63 Dessa 

tre är i sin essens nedbrytbara till och kan jämföras med argumentationstyperna etos, pathos 

och logos. Det vill säga, empati, paternalism och logik. De representeras i texterna av  ‘exper-

ten’ (en akademiker eller annan forskare), ‘auktoriteten’ (en politiker eller kändis med mycket 

inflytande) och ‘personen från gatan’ . Experten är någon som är intellektuell på ett eller annat 

sätt, utbildad i ämnet i fråga. På så sätt har experten även en form av auktoritet, trots att dennes 

ord inte är lag. Auktoriteten kan å sin sida vara expert, liksom experten kan vara auktoritet. 

Denne är dock förknippad främst med politisk makt eller annan mer allmängiltig tillförlitlighet. 

Personen från gatan är någon som inte sitter i maktens salar eller akademins elfenbenstorn, men 

som likväl påverkas av det ämne som artikeln handlar om. Personen från gatan kan så genom 

sin folklighet knyta an till läsarens empatiska sinne och få dem att relatera.  

Intervjuer 1955 

Hösten 1955 var den stundande folkomröstningen en av de mest återkommande nyheterna som 

prydde de runt 20 sidor långa tidningsupplagorna. Majoriteten av ställena där högertrafiksfrå-

gan togs upp var eventuellt insändare, kolumner, ledare och annonser. Dessa texttyper följde 

dock liknande fokus på offer för referat och intervju som krönikorna gjorde. Exempelvis skrev 

redaktören i Svenska Dagbladet den 11/10 på frågan om hans åsikt i debatten, att han ställer sig 

bakom läkaren Dr. Sten Hagbergs “väl undersökta analys”. Detta om att högertrafik är att fö-

redra med tanke på rattens position i bilen.64 I samma nummer, och även i upplagor från andra 

tidningar på samma dag, gjordes en artikel om en provröstning. Denna gjordes av studenter på 

Stockholms universitet. Vad som tas upp oftast är teknologistudenternas tydliga preferens för 

högertrafik. Härifrån dras flera referat från uttalanden som gjorts av olika universitetslärare och 

andra inbjudna inför denna omröstning. I Svenska Dagbladet tas det upp att efter en frisk debatt 

kliver Borgarrådet upp till talarstolen och gör ”ett mycket bra anförande”.65 Det lämnas 

 

63 Weber s. 15 
64 Svenska Dagbladet 11/10-1955 s. 1 
65 Svenska Dagbladet 11/10-1955 s. 7 
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underförstått att denne sätter oppositionen på plats. Därefter kommer en försenad “läkare och 

humanist” inspringande som menar på att ett byte skulle vara förödande.  

Senare börjar referaten och intervjuerna kretsa kring ett litet antal personer som dyker upp vid 

flera tillfällen. Dels handlar det om ledarna för vardera opinionskampanj; borgarråden Lindberg 

(H) och Berglund (V). Det handlar också om två andra profilerade ställningstagande i frågan; 

järnvägschefen Van Heland och vetenskapsmannen och direktören Velander. I regel kretsar 

referaten kring debattörens olika poänger, argument och legitimitet, och på kampanjledarnas 

ståndfastighet och styregenskaper. Referaten är för det mesta relativt kortklippta, och inga långa 

återberättelser görs om vad som sagts.66 

1955 görs ytterst få referat till eller intervjuer av personer utan större inflytande, och när de väl 

görs ges de inte mycket utrymme. Personen från gatan får vara med på ett hörn - ofta bokstavligt 

talat i sidans utformning. I Svenska Dagbladet sker det på hela veckan endast två såna fall. Ett 

av dem är en intervju med Solbritt och Börje från Yxlan i Stockholms skärgård, som talar gott 

om hur fint röstningen gått till. Det andra är ett snabbt referat där Stockholms kollektiva buss-

chaufförer får tycka till om att högertrafik är onödigt.67 I Dagens Nyheter finns inga personer 

från gatan alls, i Aftonbladet får ett antal läsare pryda en krönikasida med sina åsikter efter 

resultatet rapporterats.68 Dessa är dock snarare insändare. I Expressen sticker man ut en smula. 

Här ser vi två korta intervjuer med folk från Västra götaland och Stockholm,69 men också ett 

lite längre reportage från byn Björkvattnet vid den norska gränsen. I den här artikeln ger man 

intervjuer till diverse arbetare och folkskollärare, utöver chefer och direktörer. I insändare och 

debattartiklar förs en livlig debatt, men i krönikeform dominerar samhällets styrande och intel-

lektuella skikt. På det stora hela härskar en känsla av ordning och reda som förstärks av de 

utvalda intervjupersonerna, och omgärdas av en form av sammanhållenhet. De beslutsfattande 

sitter stadigt i båten och personerna på gatan bryr sig inte så mycket om vad utfallet blir. Detta 

är den bild som framträder av vad 1955 års medielogik anser vara relevant i val av intervjuoffer. 

Intervjuer 2003 

2003 års folkomröstning innebar även den ett stort mediebrus, och med detta tillkommer en stor 

mängd intervjuer. Ett av de vanligaste intervjuobjekten är ekonomer, finansmän och 

 

66 Dagens Nyheter 11/10-1955 s. 13 
67 Svenska Dagbladet 13/10 och 17/10-1955 s. 11 och 13 
68 Aftonbladet 14/10-1955 s. 18 
69 Expressen 15/10-1955 s. 8 
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bankpersoner, särskilt i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. I den förra intervjuas 5 olika 

personer som kan beskrivas som ekonomiska auktoriteter. Dessa är bland annat då före detta 

riksbankschefen; Lars Heikensten, och Assar Lindbeck, som betecknas med titeln “ekonomi-

profet”.70 Dagens Nyheter innehåller åtta stycken, bland annat av finansministern Bo Ringholm 

och den tyske ekonomiforskaren Tober.71 Kvällstidningarna bryter dock den här trenden; Af-

tonbladet ser en minskning till tre intervjuade finanspersoner, och Expressen bara en; finans-

ministern Bo Ringholm. De kunniga här utgörs inte bara av politiker, utan även av representan-

ter från näringslivet. Det ekonomiska temat innebär att deras yrkesgrupp nu betingas med en 

expertis värdig nog för att intervjuas om storpolitiska frågor. Detta skiljer sig i omfattning från 

1955; då exempelvis bilfabrikanter och sådana personer som betingas med kommers och indu-

stri tar upp en minimal plats i rapporteringen.  

Ett nytt tillkommet koncept för 2003 års journalistik i jämförelse med 1955 är de återkommande 

inslagen av de intellektuella i form av i folkmun kallade ‘experter’. Det bör dock nämnas att de 

aldrig tituleras med just ordet expert. Konceptet går i regel ut på att en akademisk eller annan 

form av expert i det relevanta ämnet intervjuas av reportern, ofta med hjälp av frågor ställda av 

läsaren. Exempelvis i Aftonbladet för den 12/09 får den inhyrde experten svara på frågor från 

tre inskrivare angående räntor, valutakurs och omständigheterna kring en gemensam valuta.72 

Expressen släpper en intervju med den då nyligen mördade inrikesministern Anna Lindh där 

även hon svarar på olika frågor om euron från en chatt på nätet. Tidigare hade de gjort något 

som visserligen inte var en intervju, men som kan sägas tjäna samma praktiska syfte. Reportern 

skrev den 13/09 ett referat från Riksdagens och Näringslivets EMU-information, för att besvara 

frågor som läsaren kunde tänkas ha inför omröstningen.73 Dessa former av interaktioner mellan 

läsare och experter, om en konceptuellt nya, är fåtaliga, och saknas helt i morgontidningarnas 

upplagor. Detta kan innebära att medielogiken befinner sig i en experimentell fas för att upp-

datera sig. 

Den mest markanta skillnaden är hur frekvent 2000-talets tidningar använder sig av intervjuer 

av personer från gatan. Samtliga tidningar använder sig av detta, och de får betydligt mer ut-

rymme än vad de fått 1955, där de ofta förpassas till en eller två repliker. 2003 är det dessutom 

vanligt att intervjuobjektet annonseras redan i rubriken; på ett sätt som signalerar att det är en 

 

70 Svenska Dagbladet 08/09-2003 s.34 
71 Dagens Nyheter 10/09-2003 s. 9 och 14/09 s. 8 
72 Aftonbladet 12/09-2003 s. 89 
73 Expressen 13/09-2003 s. 37 
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folklig person som intervjuas. Det kan exempelvis stå så här: “Manfred Berner, 35, service-

montör, Österrike, är du nöjd med euron?”. Att inte bara ge namnet och var de är ifrån, utan 

även yrke och ålder, bidrar till att göra intervjupersonen mer relaterbar till läsaren. Ibland kryd-

das intervjun ännu mer, som exempelvis i Dagens Nyheter den nionde september där en in-

vandrarfamilj intervjuas om deras drömmar och farhågor. Ibland dessa om en 11-årig pojkes 

framtidsvisioner och drömmar.74 Att introducera minderåriga är även det annorlunda från förr; 

i Expressen intervjuas till exempel flera gymnasieelever i Stockholm som hållit en egen folk-

omröstning i skolan.75 Länsen för vem som får vara personen på gatan och hur mycket utrymme 

denne person får i pressen har alltså breddats tydligt fram till 00-talets journalistik. 

Förändringar och kontinuitet 

I utvecklingen av intervjuer i dagstidningar från 50-talets press till 00-talets, kan ett par saker 

konstateras ha förändrats, och andra har i stort sett bestått. Den omstrukturerade pressen från 

tidning till tabloidformat och längre upplagor möjliggjorde större utrymme och nya tillväga-

gångssätt för att fånga publikens uppmärksamhet. Samtidigt hade mediekulturen, publiken in-

räknad, i stort förändrats. Den mest konsekventa fortsättningen av medielogiken  är den fortsatta 

vikten på politiska beslutsfattare vid intervjuer och referat. Dessa är i majoritet i bägge fall i 

jämförelse med andra intervjuobjekt. Förklarligen är det så eftersom den typ av människor är 

de som i slutändan ska fatta beslutet och/eller föra fram resultatet på folkomröstningen.  

De intellektuellas vikt är även den konsekvent i den mån som den framkallas som viktig i den 

rådande debatten; både den äldre och den nyare pressen ger utrymme till akademia. Vad som 

skiljer dem åt är hur de går tillväga; äldre press håller sig för det mesta till referat, medan nyare 

dagstidningar har en större andel direkta intervjuer.  

 

74 Dagens nyheter 09/09-2003 s. 11 
75 Expressen 08/09-2003 s. 21 



Nya tider, nya krav - Den svenska medielogikens utveckling från 1955 till 2003 i dagspressen 
 

30 

 

Stad och land - vikten av lokalitet 

 

(Bild från Allevents.in Umeå; https://blogg.land.se/stad-och-land/dags-att-bryta-den-urbana-normen/) 

Pressens centralisering 

Den svenska gemenskapen är ett vedertaget begrepp, som även uppehålls starkt inom den mass-

media som är gjord för att konsumeras av svenskar.76 Med tanke på den starka svenska tillhö-

righet som skapas i media från barnsben är det intressant att undersöka hur rapportering skiljer 

sig inom landet. Under senare tid har dagspressen genomgått en långsam centralisering till ett 

mindre antal företag och koncerner. Dessa befinner sig i regel i storstäder och ibland även ut-

anför landet. De rikstäckande nyhetstidningarna har även dragit ner på lokal journalistik, då de 

istället kan få information till och från landsbygden genom ombud från andra tidningsbyråer.77 

Frågan är om det går att urskilja en tillhörande förändring i den medielogiska utformningen 

utifrån dessa utgångspunkter. 

Stad och land 1955 

I Expressen 1955, liksom i andra delar av pressen görs referat från byn Björkvattnet i samband 

med omröstningen. Byn ligger i Jämtland vid den norska gränsen och är därmed långt ifrån en 

storstad. När det kommer till trafikfrågor som rör majoriteten av landet får dock storstäderna 

stå i centrum för det mesta. När trafikexperter uttalar sig om trafikens fördelar och nackdelar 

 

76 Gripsrud s.20 
77 Engblom, Jonsson och Gustafsson s.348-360 
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och hur omväxlingen kan ske görs detta i samband med Stockholm som utgångspunkt. Speciellt 

handlar det om relationer mellan Stockholms bussar och spårvagnar, man säger; “skulle det 

dessutom bli en övergång till högertrafik 1959 har man ju den saken att ta hänsyn till, så att 

man inte gör ombyggningar av spårvagnar i onödan”.78 Även på ett nationellt mindre specifikt 

plan används Stockholms trafik som ett exempel inför en eventuell övergång. I tidningen dagen 

efter det förra reportaget skrivs det om vänstersidans argument att; “ombyggnad i Stockholm 

betyder sämre trafikservice och längre resetider under en avsevärd period”, argument från hö-

gersidan använder sig av Malmös trafik som exempel. Det framhävs även att röstningen grans-

kas och läggs fram i Stockholm, där de bägge sidorna också har sina högkvarter. När röstresul-

taten rapporterats in kommer det reportage från ett flertal städer runtom i landet. Dessa utgörs 

främst av väderleksrapporter och en kort text om hur röstningen gick till. Man har reportage 

från Luleå, Kiruna, Haparanda, Sundsvall, Gävle, Smedjebacken, Rättvik, Leksand, Kristine-

hamn, Mariestad, Linköping, Skaraborg, Skövde, Göteborg, Jönköping, Karlskrona och 

Malmö. Man säger även att en allvarlig trafikolycka som just inträffade i Bagarmossen lär 

gynna högersidan. Man refererar även friskt från Stockholm och Skärgården.79 

Aftonbladet närmar sig sin rapportering från en något mer universell approach. När det kommer 

till rapportering om trafikfrågan nämns sällan någon geografisk position eller förklaras i sam-

band till någon särskild plats inom Sverige. Man redogör dock för vilka ställen som är mest 

troliga att rösta för eller mot reformen, de som är för är Stockholm, Göteborg, Helsingborg och 

Jönköping. De som säger nej är Nyköping och Gävle.80 På valdagen fokuserar man liksom 

Expressen mest på vädret. Man gör referat från Stockholm, Skärgården, Malmö och Västerås.81 

Efter resultaten rapporteras in går man igenom vilka ställen som röstade för vad. Trots att re-

sultaten som visas i statistiken endast gäller län beskriver man dem som städer. Trots att man 

nämner orter som Björkvattnet, Arvika och Karlstad håller majoriteten av rapporteringen sig 

till Stockholmsregionen.82  

 I kontrast är Svenska Dagbladets rapportering relativt Stockholmsfixerad och mindre univer-

sell. Vid reportaget om teknologernas undersökning av trafikfrågan den 11:e skrivs det att even-

tet äger rum på Drottning Kristinas väg (vid Kungliga Tekniska Högskolan), något som läsaren 

 

78 Expressen 15/10-1955 s. 7 
79 Expressen 17/10-1955 s. 6-7 
80 Aftonbladet 15/10-1955 s. 4 
81 Aftonbladet 16/10- 1955 s. 5 
82 Aftonbladet 17/10-1955 s. 4 
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förväntas veta.83 I övrigt är det klart tydligt att det är just Stockholmstrafiken som står stöttepe-

lare för diskussionens slutsatser och argumentationer. När busschaufförer intervjuas om vad de 

tycker om saken är det busschaufförer från Stockholm - Björkenäs - Värmdö som får stå för ett 

svar i den frågan - och de säger nej till högertrafik.84 Vid uppräkning av argument från respek-

tive sida beskrivs det som ett högerargument att en sådan trafik starkt skulle gynna större tätor-

ter och städer. 

Ett något dystert reportage görs från Stockholms konserthus där de bägge sidorna håller konvent 

den 15:e; endast ett hundratal intresserade privatpersoner dök upp och lyssnade. Även i detta 

fall förväntas läsaren förstå att det är just konserthuset i Stockholm som menas, då någon sådan 

specifikation inte ges.85 Samma dag ges dock även ett reportage från Göteborg, där en provom-

röstning ägt rum; vilken blev en stark seger för Vänster-sidan. Det görs ett kort reportage för 

vad omröstningen kostar den 16:e; flera miljoner. Det nämns också tydligt att för Stockholm 

stad kostar saken 220 000 sek; detta finansieras av staten. Även rapporteringen efter valet är 

starkt fixerat kring huvudstaden. Resultatet beskrivs som “en betryggande seger för vänsteran-

hängarna”. Då resultaten presenteras statistiskt finns där en spalt för Stockholm, och en spalt 

för hur hela övriga landet (ospecifikt) röstade. Stickprov görs även i skärgården (underförstått 

Stockholms skärgård), och gränsstäder till Norge och Finland.Stockholms högeranhängare å 

sin sida beskrivs som ståndfasta och liknas vid Winston Churchill i att de höll ut så länge.86 

Dagens Nyheters rapportering 1955 inleds med en skämtsam artikel om gäss i Skanör som går 

efter “högertrafik” - de promenerar på höger sida vägen.87 Då sidornas argument presenteras 

används begreppet “staden” för att beskriva situationen i stockholm, resten av landet beskrivs 

som “Sverige”.88 Det sker en provröstning på läroverket i Enköping som rapporteras till pres-

sen; lärarna röstar tydligt för vänstersidan i omröstningen. Man gör även en kort text om rös-

tande svenskar i Köpenhamn, endast 23 stycken röstar på den svenska ambassaden. Efter valet 

då resultaten rapporteras in står Stockholm i centrum återigen. Valet beskrivs som lugnt, men 

något nedstämt av det kalla och dåliga vädret. Man nämner kort höger-byn björkvattnets röst-

resultat. Den enda staden som röstade ja var Djurholmen; “annars var det förkrossande nej-

segrar i städerna, även vid gränserna”. Flera reportage görs från olika orter i Stockholm. En 

 

83 Svenska Dagbladet 11/10-1955 s. 7 
84 Svenska Dagbladet 13/13-1955 s. 11 
85 Svenska Dagbladet 15/10-1955 s. 4 
86 Svenska Dagbladet 17/10-1955 s. 12 
87 Dagens Nyheter 11/10-1955 s.10 
88 Dagens Nyheter 12/10-1955 s. 9 
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viss förvirring tycks ha rått; flera tycks ha trott att det krävdes ett körkort för att vara berättigade 

att rösta - en förvirrad äldre dam i Hammarby visas upp som exempel. Det konstateras att störst 

valdeltagande fanns i Bromma, med ca 75% röstande.89 Det görs även korta reportage från 

Malmö och Göteborg, men de är inte särskilt detaljerade utöver rudimentärt bildskapande.  

Stad och land 2003 

Expressens rapportering om EMU-valet 2003 börjar med en artikel om den första valutan som 

spreds över hela Europa; denaren. Man intervjuar en forskare från Trier, främst innehåller arti-

keln fakta om romarriket. Dagen efter rapporteras om en TV-debatt som hållts om eurofrågan 

vid sidan om folkmätningar; dessa mäts inte i stad och landsbygd utan endast mellan män och 

kvinnor och deras politiska färg. Den 10:e görs en kort intervju med valarbetare i Stockholm, 

de är projektanställda ungdomar och arbetar främst ideellt.90 Efter Anna Lindhs död tas hennes 

verk upp som mest; det tas upp att hon betytt väldigt mycket för Stockholm och Enköping. 

Rapporteringens fokus skiftar härmed till att beskriva tragedin om hennes död på en nationell 

nivå, taget från Stockholm, eftersom det var där hon knivhöggs. Den 14:e kommer en intervju 

från en 99-årig röstare utanför Göteborg; “Från den lilla lägenheten i Härlanda har han följt 

valrörelsen. Den här gången också, men kampanjerna var hetsiga redan på 20-talet”.91 Orda-

lagen målar upp det mindre samhället, i samband med den gamle mannen, som är säker i sin 

åsikt; som något jordnära och genuint. Rapporteringen från den 15:e håller sig överlag på en 

nationell nivå och gör få nedslag på några särskilda platser i landet. Undantagen är artiklar som 

nämner att toppolitiker såsom Göran Persson och Maud Olofsson planerar att ta igen sig ute på 

landet efter valrörelsen, och en intervju med en familj Nyblom - villaägare i Älvsjö. Det fram-

kom att familjen “I och med valresultatet fruktar de att livet blir dyrare för dem och deras 

barn”.92 När det kommer till valkartor läggs de upp på både regional och kommunal nivå, 

Stockholms orter får dock en egen ruta.  

Aftonbladets skildringar av stad och landsbygd ter sig likaledes nationsfokoserat som Expres-

sen. Dock den 8:e görs ett reportage från Haparanda, som ligger vid den finska gränsen i norra 

Sverige. Reportaget kommer i och med att staden delvis använder sig av euron som valuta i 

handel; “Så när Finland gick över till euron ville inte Haparanda vara sämre. Som enda stad i 

 

89 Dagens Nyheter 17/10-1955 s. 10-11 
90 Expressen 11/09-2003 s. 10-11 
91 Expressen 14/09-2003 s. 33 
92 Expressen 15/09-2003 s. 32 
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Sverige införde alla handlare frivilligt euron som valuta”. Man rapporterar att på ICA Maxi i 

Haparanda har intäkterna ökat med 15% i och med bytet.93  

Rapportering förblir ospecificerat nationell fram till den 10:e, då ett reportage från ministern 

Mona Sahlins besök i Sundsvall rapporteras. Dagen efter intervjuas Anna Lindh i Tensta, Stock-

holmsregionen. Den 13:e görs ett reportage från Stockholm, aftonbladet har placerat ut så kal-

lade valbågar i olika Stockholmsorter där väljare kan gå igenom den en av två bågar, ja eller 

nej för euron, och lägga sin röst i en inofficiell undersökning. De kommer fram till att de mer 

välmående och centrala delarna av staden innehåller fler människor som är positivt inställda till 

euron, men att kulturpersoner generellt är mer negativt inställda. Resultatet är 57-43% i ja-

sidans favör.94 Den 14:e gör man ett kort referat från Stresa, Italien, där den Holländske finans-

ministern befinner sig och oroas över utvecklingen i Sverige. Då en undersökning av bägge 

sidors argument tas upp syns ingenting om förhållanden mellan stad och landsbygd. 95 

Efter valresultaten inrapporterats till pressen konstaterar Aftonbladet att de enda stora anhäng-

arna till ja-sidan var platser som benämns som tillväxtområden; i det här fallet menas Stock-

holmsregionen och Skåne. I en bild från Göteborg syns hur firande nej-röstare badar i en fontän 

på Järntorget. Till skillnad från andra tidningar ges Stockholm ingen särbehandling i grafisk 

design. Korta reportage med tillhörande bilder görs från Stockholm, Uppsala, Lund, Onsala och 

Enköping.96 

I Svenska Dagbladet inleder man med en rapportering om att man på flera ställen i landet lider 

brist på röstkort inför valet. Särskilt Bräcke och Mora lyfts upp som exempel där brist har rap-

porterats; orsaken är oklar, enligt artikeln. Det görs intervjuer med ett flertal ekonomer men 

dessa hålls på en nationell nivå.  

Dagen efter görs referat och intervjuer med ett par landshövdingar som tvivlar angående vilken 

sida de skall stödja i Eurovalet av olika anledningar. Dessa är landshövdingarna i Jämtland, 

Gotland, Södermanland och Västmanland.97 I en intervju med Alf Svensson målar han upp en 

nidbild om sig själv som en som “springer i famnen på Bryssel” - för att sedan förneka det som 

en småaktig anklagelse. Man ger även ut ett kort reportage från London, där lokala politiker 

följer det svenska valet noga. Dagen efter görs en intervju med Gustav Fridolin då han befinner 

 

93 Aftonbladet 08/09-2003 s. 88-89 
94 Aftonbladet 13/09-2003 s. 28-29 
95 Aftonbladet 14/09-2003 s. 19, 22 
96 Aftonbladet 15/09-2003 s. 14-27 
97 Svenska Dagbladet 09/09-2003 s. 12 
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sig i Vallentuna, han anser att man kan möta USAs inflytande utan en europeisk superstat. Hans 

motståndare; Leijonborg, menar att denna skepsis mot Bryssel gör mer skada än nytta.98 Sedan 

kommer en längre artikel om läget i Norrbotten; “provinsen” som den benämns på Stockholms-

slang. Det skrivs att här är EU-skepticismen mer utbredd, och att folk i större grad förlitar sig 

på radion där än internet. 

Den 11:e görs en artikel om vänsterpartisten Gudrun Schymans kampanjande mot euron i 

Sundsvall, i “skymundan” eftersom de flesta valkampanjer ställts in på grund av mordet på 

utrikesministern Anna Lindh. Överlag förblir majoriteten av rapporteringen inom landet ort-

mässigt ospecificerad. Den 13: görs ett nedslag i Stockholm City med intervjuer på gatan; “tror 

du att Anna Lindhs död påverkar valet?”. Ja, tror de flesta som svarar.99 Även reaktionerna på 

valets utkomst läggs fram som främst nationella och storpolitiska. Valarbetare i Tensta o Bir-

kastan intervjuas, riksbankschefen funderar i ett referat om han ska åka till Frankfurt eller ej. 

I Dagens Nyheter är rapporteringen om något ännu mer ospecifik till orten. Till en början görs 

ett referat om Estniske ministern Laars besök i Stockholm, sedan en gatuintervju med en Stock-

holmare som drömmer om att bo i innerstan.100 Dagen efter är även en grekisk minister på besök 

i Stockholm. Två dagar senare intervjuas poströstare från olika delar av landet. Den enda som 

artikeln ger ut var han kommer ifrån är en man från Strömstad i Bohuslän. I presentation av 

bägge sidors argument målas inga inrikes skiljaktigheter upp.101 I en längre essä skrivs angå-

ende samhällsdebatten att människors identitet främst är nationell, och till mindre grad regional 

eller lokal.102 Efter valet läggs störst fokus på hur många som deltog. Med hjälp av nationell 

statistik kommer man fram till att valdeltagandet var som störst i Ydre, Lomma, Vellinge och 

Habo, mindre i Haparanda och Torneå, och minst i Botkyrka, Strömstad och Nordmaling. Dess-

utom gör man en sak av att valdeltagandet var lågt i det invandrartäta Rosengård. Rapportering 

görs även av moderaternas och socialdemokraternas valvakor i Stockholm.103  

Förändring och kontinuitet 

I skiftet mellan åren har ett antal intressanta händelser förändrats i rapporteringen mellan lokalt 

och metropolitiskt. 1955 års press håller ett tydligt Stockholmsfokus, med undantag av 

 

98 Svenska Dagbladet 10/09-2003 s. 12-13 
99 Svenska Dagbladet 14/09-2003 s. 21 
100 Dagens Nyheter 09/09-2003 s. 35 
101 Dagens Nyheter 13/09-2003 s. 10 
102 Dagens Nyheter 12/09-2003 s. 27 
103 Dagens Nyheter 15/09-2003 s. 5-8 
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Aftonbladet, vilken förhåller sig något mer nationell. Rapportering från landsbygden är relativt 

sparsam, då det dyker upp är det även relativt småskaligt och fokuserat till ämnet i fråga. I 

kontrast är 2003 års press långt mer universell i sin rapportering, och mer ospecifik. Då det 

kommer till rapportering på plats är det dock fortfarande främst Stockholm som sitter i centrum. 

Då det gäller rapportering på mindre orter är det inte alltid taget att platsen i fråga har någon 

relevans till ämnet som diskuteras. Pressen 2003 har blivit mer storskalig, det märks i framhä-

vandet av det svenska kontra utlandet i en mycket större skala än det lokala mot det agrara.  
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Uniformitet - om tidningsbranschens sammanstrålning 

 

(Bild: https://cdn-se-sv-hs.clio.me/_processed_/b/1/csm_Intervju_id_16910_bbbb63dc50.jpg) 

Trender i medieforskningen 

Mycket av svensk medieforskning har konstaterat att modern svensk journalistik har glidit när-

mare varandra i det intermediala sammanhanget. Då detta tas upp i medieforskning kan det 

handla om ett flertal skäl till påståendet; detta utöver det rent faktamässiga förhållandet att ma-

joriteten av dagens press ägs av ett krympande antal medieföretag.104 En del talar om en allt 

större tillit till ett begränsat antal nyhetsbyråer för faktamässig rapportering. Främst talar man 

om TT i en svensk kontext.105 Detta sägs av forskarna leda till likartad journalistik överlag, då 

begränsade källor leder till begränsad variation på arbetet. Den andra faktorn gäller journalister-

nas egna värderingar; vad de anser om yrkesrollen och vad god journalistik bör vara. Dessa fall 

brukar byggas på intervjuer och ansamlingar av statistik och data från journalisters egna upp-

fattningar. I de slutsatser som dragits har man kommit fram till att journalisters värderingar har 

flutit närmare varandra. I kategoriseringen har de på senare år gått från att ha en strikt uppdrags-

fokuserad uppfattning, till en om publik inriktat fokus.106 Huruvida om eller till vilken grad 

detta påverkar innehållet i medierna förblir dock osagt. 

Att forskningen påvisar en sådan tendens till uniformitet innebär en gradvis centralisering av 

mediernas förhållande till medielogiken. Få av medieforskningen har dock fokuserat på kom-

parativa studier. Därför är det intressant att undersöka om denna tendens går att urskilja med 

kvalitativa studier av mediernas innehåll. 

 

104 Wiik s. 34-36 
105 Dopping och Ljunggren s. 67-68 
106 Andersson s. 234-235 

https://cdn-se-sv-hs.clio.me/_processed_/b/1/csm_Intervju_id_16910_bbbb63dc50.jpg


Nya tider, nya krav - Den svenska medielogikens utveckling från 1955 till 2003 i dagspressen 
 

38 

 

Naturligtvis måste medier, eftersom de är företag som är integrerade i ekonomin; profilera sig 

på en marknad. Den produkt som tidningen säljer; innehållet, måste på ett eller annat sätt stå ut 

i mängden och stimulera publiken.107 På så sätt lönar det sig inte att erbjuda exakt samma pro-

dukt som ens konkurrenter gör; då finns det ingen anledning för kunden att köpa tidningen. 

Dock har pressens professionalisering, tillsammans med ökad konkurrens och marknadsföring-

ens sofistikering, inneburit en annorlunda väg att gå.108 Denna väg innebär tydligare hänsyn till 

marknadens krafter. Därför måste den här frågan ställas i gradskillnader snarare än artskillna-

der. Det är alltså fråga om att se på mängden faktorer som binder olika tiders media samman, 

samt de som håller de distinkta i sitt innehåll. 

Uniformitet 1955 

1955 förhåller sig medierna relativt skilda från varandra i termer om vad som de väljer att rap-

portera på. Bland annat är det bara Expressen som gör ett längre reportage om byn Björkvattnet 

innan valet, och Svenska Dagbladet är den enda tidningen som rapporterar från ett land som 

någorlunda nyligen bytt till högertrafik - Österrike. Utöver detta sticker Aftonbladet ut i sin till 

lokalitet ospecifika rapportering i Högertrafiksfrågan - i kontrast med övriga tidningar, som ofta 

är noga med att skriva var artikeln hämtar sin inspiration från. Dagens Nyheter är också den 

enda tidning som helt saknar intervjuer med personer från gatan. etc. Medielogiken tycks god-

känna en del variation. 

Trots skillnader förekommer dock också återkommande teman, såsom upplägg av respektive 

sidas argumentationer i samhällsdebatten, som oftast läggs fram.109 Utöver detta rapporteras i 

samtliga tidskrifter på debatten i radio angående folkomröstningen, om än med olika mycket 

utrymme. Detta faktum lär ha varit på grund av denna nyhets lättillgänglighet för allmänheten. 

Detta med tanke på nationell radios räckvidd, utspriddhet och långtgående etablering och ackul-

turalisering i det svenska samhället i stort. Därmed var debatten i fråga värd att rapportera på.  

Det går även mer övergripande trender, som den här uppsatsen hittills har behandlat. Samtliga 

tidningar tenderar att vara relativt Stockholmscentrerade, ger litet utrymme till intervjuer med 

 

107 Dopping och Ljunggren s. 98-104 
108 Wadbring, Ingela, Journalistikens kommersialisering - mera myt än sanning?- Innehållets förändring i svensk 
dagspress 1960-2010, 2012, Stiftelsen institutet för mediastudier, Visbys. 105-117 
109 Expressen 13/10-1955 s.16-17 
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personer på gatan, intervjuar i princip samma personer eller samma typ av personer, och håller 

sig i regel gärna inom landets gränser när det kommer till reportage.  

Uniformitet 2003 

Pressen från 2003 befinner sig i en liknande situation från sin föregångare sett till val av ämnen. 

Skiljaktigheterna inom medierna förhåller sig fortfarande främst till vad som behandlas i de 

diverse reportagen. Aftonbladet är de enda som gör reportage om Haparandas dubbla valutor, 

Expressen är de enda som lägger upp en krönika om Romarrikets Europa-spännande gemen-

samma valuta, Dagens Nyheter är de enda som skriver om Mart Laars besök i Stockholm etc. 

Dock har pressen från 2003 fler gemensamma nämnare än rapporteringen från 1955. Liksom 

den förra folkomröstningen ser samtliga tidningar till att både informera om hur röstningen går 

till väga, och om de olika sidornas argument till hur/varför de har rätt. De flesta sätter även ut 

rutor som hjälper läsaren att forma sin åsikt, hen kan exempelvis kryssa i eller ringa in alternativ 

som passar. Samtliga tidningar tar även upp en omtalad TV-debatt där euron “åtalas” i början 

av veckan - och majoriteten av dem målar upp programmet som ett misslyckande i form av att 

den spårade ur något. Efter utrikesminister Anna Lindhs död skiftar samtliga tidningar till att 

rapportera i första hand på mordet, i andra hand för att lyfta fram Anna Lindhs liv och verk, och 

i tredje hand för att rapportera på att valrörelserna nu har ställts in. I samtliga tidningar försiggår 

den här trenden i dagar fram till själva valet sker, då byts ämnet tillbaka till valet. Överlag finns 

där även mindre specifika grepp som ofta återkommer. Exempelvis använder sig samtliga tid-

ningar av intervjuer med civilpersoner från olika EU-länder, där de får tycka till och visa vad 

de tycker för de svenska läsarna. Rapporter om läget i Storbritannien och Norge återkommer 

ofta i relation till det svenska valet, Estlands stundande EMU-val tas upp av samtliga och utöver 

detta även tillkomsten av en ny chef för ECB (Europeiska Centralbanken).   

Kontinuitet och förändring 

I slutändan går det att säga att den uniformering i pressens utformning som beskrivits av medi-

eforskare även går att återfinna i det kvalitativa innehållet. Den multimediala mediekulturens 

press innehåller en större grad gemensamma nämnare i rapportering än den audiovisuella me-

diekulturens tidningar. Likaså har 1955 års press en större variation i vad som behandlas. Dock 

bör påminnas att det inte rör sig om två väsensskilda sätt att rapportera. Det finns mycket likhet 

men också utveckling i rapporteringen, vad som behandlas och hur det sker.  
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Diskussion och slutanalys 

I kulturens svallvågor; medielogikens förändring 

Den största förändringen med mediekulturell påverkan från 50-talet till 00-talet är den ökade 

tillgängligheten av extensiva och tillförlitliga kommunikationsmedel. Att mediekulturen för-

ändras till följd av detta betyder dock inte att den nyare mediekulturen och dess medel ersätter 

den förra. Tryckt media försvann inte med radions eller televisionens ankomst, och inte heller 

med internet slutade tidningar att tryckas med bläck. Vad som förändras är kontexten i vilken 

vi konsumerar media. Förändring i mediekultur bör således inte ses som en rak skiljelinje, och 

utöver detta är det inte nödvändigtvis att en förändring av medielogiken tillkommer därav. Ett 

av de största kännetecknen för multimediekultur är interaktivitet mellan olika former av media, 

och mellan individer relaterade till denne.110 

Existerande medieinstitutioner är väl medvetna om mediets och dess kulturs förändring, och tar 

därav steg för att anpassa sig till den grad de finner nödvändig. I Sveriges övergång från en 

audiovisuell mediekultur till en multimedial mediekultur ändrades även dagspressens förutsätt-

ningar för sin verksamhet. Därmed sattes press på mediernas interna logik.111 

Mycket av förändringarna i den svenska medielogiken beror utöver det rent medieteknologiska 

på ett mindre antal nykomna företeelser. En av de mest inflytelserika utgörs av en ökande ten-

dens till strävan efter publikanpassning. Detta syns, som jag har avhandlat; tydligast i tenden-

serna till ett ökande spektra av godtagbara intervjuoffer i artiklarna. Denna breddning sker i 

form av en ökad diversifiering av den tredje idealtypen; ethos. 2003 års medielogik fordrar 

alltså fler, och ofta längre intervjuer med personer från gatan. Konsekvenserna blir en uppfatt-

ning av att medierna kommer närmare läsarens verklighet genom att representera människor i 

liknande omständigheter.  

Utöver detta behandlas invandrare till Sverige inte alls i frågan 1955. De får dock en tydlig 

nisch i 2003 års journalistik; i uppräkning av statistik, intervjuer och reportage.  Även här kan 

en medveten publikanpassning ses som en potentiell förklaringsmodell. Pressen anpassar sig 

till följd av ett mer etniskt mångfaldigt svenskt samhälle. Det kan också bero på överhängande 

ideal inom journalistkåren, som innefattar representativa värderingar.112 

 

110 Drotner m.fl s. 332-333 
111 Dopping och Ljunggren s. 91 
112 Dopping och Ljunggren s. 79 
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Utöver intervjuer syns en starkt ökande vikt på utrikeskorrespondens. Från 1955 till 2003 års 

press syns en markant ökning av plats som ges till utrikesjournalistik i relation till inhemsk 

rapportering. I 1955 års press syns även ett större fokus på det nordiska samarbetet då utrikes-

politiska texter lyfts fram. Detta innebär dock inte att 50-talets press var avskild från det mer 

avskilda utlandet; de ges gott om tillfälle att synas i opinionsbildande journalistik och debattsi-

dor. Det var alltså inte främmande för samhällsdebatten i stort, men speglades inte till fullo i 

den rapporterande journalistiken.  

Den audiovisuella kulturens tendenser till att hålla sig till det nationella kan också härledas till 

tendenser till en nationellt präglad kontextualiseringsprocess; som kan härledas från pressens 

tidigare dagar och experimentering med ny medieteknologi.113 Detta kontrasteras mot den glo-

baliserade pressens ökande vidd, underlättad av bättre sammankoppling och invänjning av det 

nya kommunikationsmedlet.  

När det kommer till kopplingen mellan stad och landsbygd har en hel del hänt. Den audiovisu-

ella kulturens dagspress var möjligen med undantag från Aftonbladet starkt centrerat runt 

Stockholmsområdet. Då rapportering från mindre orter brukades var det alltid med anledning 

av att där fanns något relevant där att täcka. När det gäller vilket utrymme mindre orter tilldelas 

gäller det oftast att de bakas in i större texter, och är inte centrum för uppmärksamheten.114 

Istället representeras de enligt 1955 års medielogik som en form av uppvisande autenticitet. 

Efter valet sker ofta rapportering från andra ställen i landet, men inte så mycket innan. Detta till 

skillnad från senare tids press. I 2003 års medielogik är intervjuer från mindre orter, inte nöd-

vändigtvis för att orten i fråga hade något med temat att göra, relativt vanligt förekommande. 

Denna förändring i logiken står i stark kontrast till pressen 1955. Dock är det vanligast före-

kommande även 2003 att samtliga former av reportage sker i Stockholm eller andra större stä-

der.  

En markant skillnad är dock att i de framlagda argumenten från 1955 års folkomröstning tas 

skillnad mellan behoven i stad och landsbygd ofta upp i framläggningar av argument. I kontrast 

till detta tar 2003 års press med väldigt få undantag upp exempelvis hur ett valutabyte skulle 

kunna påverka en mer lokal ekonomi. På så viss har reflektioner över mindre orters villkor 

minskat i den senare tidens medielogik. Istället har relationen mellan det större och det mindre 

förskjutits och ökat i skala. Det väsentliga är inte längre den svenska staden och den svenska 

 

113 Löfgren s. 114-117 
114Expressen, 17/10-1955 s. 6 
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landsbygden, utan Sverige och Europa. Sverige som helhet får spela rollen som mindre infly-

telserik geografisk lokal i periferin hos ett större sammanhang. Sverige utgör alltså den europe-

iska landsbygden.  

Här i syns en tydlig tendens till globalisering, som påverkar den egna identiteten. Sverige är nu 

en del av något större, och i sammanhanget kopplas människors medvetande från det lokala/reg-

ionala till det nationella. Dessa tendenser kan även ses i andra typer av media; Henrik Son-

dergaard har bland annat noterat detta i förhållande till dansk TV. 115 Denna globaliseringspro-

cess, tillsammans med pressens ökade vilja och behov till att anpassa sig, leder till att den ima-

ginära tillhörighetens ramar har breddats, och i sin tur har den egna identiteten förstärkts.116  

I frågan om huruvida pressen blivit mer uniform i sin kvalitativa rapportering står det fast att så 

är fallet. De gemensamma nämnarna i rapporteringen inom respektive tids mediekultur är fler 

inom den multimediala än den audiovisuella. Dock är den föregående pressen inte helt utan 

uniformitet; flera likheter försigkommer tidningar emellan. Det rör sig alltså om en gradskillnad 

snarare än en artskillnad. Det finns ingen tydlig åtskillnad som är märkbar utan en medveten 

undersökning.  

Detta stämmer in i ett mönster som har förts fram och konstaterats på en mer övergripande nivå. 

Bland annat Ulrika Andersson har kommit fram till att journalisters värderingar alltmer tenderar 

till publikorientering till skillnad från uppdragsfokusering.117 Dopping och Ljunggren lyfter 

fram medielogikens tendens till uniformisering som en konsekvens av teknologiska och eko-

nomiska utvecklingar.118 Digitaliseringen innebar en tydligt markerad ökning på sätten som 

medier kunde konsumeras. Detta kombineras med liberalisering av mediemarknaden i form av 

upplösning av statsmonopol, och faktumet att allt färre företag äger majoriteten av landets me-

diebolag.119 Detta innebär en starkt hårdnande konkurrens om marknaden mellan olika tidnings-

företag. 

Denna hårdnande konkurrens innebär i sin tur en alltmer krympande felmarginal för misstag i 

mediebranschen - tidningar måste anpassa sig för att nå en större publik. Lägg så till att allt 

färre människor som växer upp i Sverige har växt upp med förväntningen att betala för en 

 

115 Sondergaard s. 96-97 
116 Sondergaard s. 98 
117 Andersson, 2009, s 34 
118 Dopping och Ljunggren s. 54-55 
119 Wiik s. 35 
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prenumeration på en dagstidning; så befinner sig den svenska pressen i en situation där de har 

en ständigt krympande betalande publik.120 

Här måste pressen anpassa sig för att överleva, och då kommer åter begreppet publikanpassning 

in i bilden.121 Då samtliga stora mediebolag försöker nå en bredare publik i ett Sverige som allt 

mindre växer upp med och är vana vid denna kultur som rått dessförinnan kan detta leda till en 

tendens mot likformighet. Medielogiken leder tidningarna till en krympande men klarare defi-

nierad väg att förhålla sig, både redaktionellt och i innehållet. Därför syns en ökning av gemen-

samma nämnare i pressens rapportering. 

Från skrivmaskin till tangentbord 

I den här uppsatsen har jag undersökt och presenterat en förändring av dagspressens medielogik 

från ett urval av frågeställningar. Dessa kategorier, som frågeställningarna berör; utgör delar av 

den mediala logiken. Jag har här gjort en begynnande ansats till att undersöka till vilken grad 

medielogiken existerar i samtakt med de periodiserade mediekulturella indelningarna. De re-

sultat som jag fört fram har jag kommit fram till med hjälp av kvalitativa undersökningar av 

rapporterande journalistik i ljuset av två noterbara politiska händelser. Resultaten visar på ett 

samband mellan kvalitativt innehåll, medielogiska trender och tillvägagångssätt, och mediekul-

turella omständigheter. Dessa kan förklaras med ett antal möjliga förklaringsmodeller som till-

lämpats i analysen.  

De undersökningar som gjorts i den här uppsatsen har som nämnts ovan utgått från ett selektivt 

urval av parametrar som endast representerar delar av en komplett medielogik. Fältet är därmed 

öppet för att bredda med andra utvalda parametrar. Exempelvis skulle man kunna undersöka 

skillnader i tid mellan morgontidningar och kvällstidningar, eller välja att fokusera på opinions-

bildande journalistik snarare än rapporterande. 

 

 

  

 

120 Engblom, Jonsson och Gustafsson s.340-350, 354-358 
121 Dopping och Ljunggren s. 95, 105-106, 152 
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