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För att erövra autonomin måste man 
bygga ett elfenbenstorn där man själv 
och ens likar kan döma, kritisera, ja till 
och med strida, men med sakkunskap.

P BOURDIEU (1998: 87)

För att medierna skall kunna utöva makt 
över ett universum som det vetenskap
liga krävs att de har kollaboratörer inom 
fältet ifråga. Sociologin gör det möjligt 
att förstå denna maskopi...man måste 
försöka förstå vem som kollaborerar -  
jag använder detta ord med avsikt.

P BOURDIEU (1998: 85)

Den massiva mediekritiken och mediedemonen
Mediemakt och massmediernas inflytande diskuteras alltmer intensivt inom sam
hällsvetenskap och i olika offentligheter. Vi kan närmast tala om en explosion i 
mediekritik under det sena nittiotalet.1 Mediekritiken som diskussionsämne och 
forskningsämne ser ut att bli en av de stora sociala och kulturella frågeställningar 
de närmaste åren.

Vad är det då som kritiseras? Den idag förhärskande uppfattningen, i medieforsk
ningen och i den offentliga debatten, har de ekonomiska mekanismerna och mark
nadsstyrningen som utgångspunkt för sin analys och kritik. Medier och massmedier är i 
ökande grad utsatta för ett negativt ekonomiskt tryck och en skadlig marknadslogik 
som styr såväl medieutvecklingen i stort som mediernas dagliga verksamhet.
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De i Sverige mest uppmärksammade bidragen till denna våg av mediekritik tar 
också fasta på ekonomi och marknadsstyrning. Pierre Bourdieu (1998) har i en 
tevesänd föreläsning gett sitt bidrag till analysen och kritiken av samtidens televi
sion. Enligt Bourdieu är de franska teveredaktionerna och dess journalister fångar i 
ett kraftfält där ekonomiska överväganden, publik genomslagskraft och snabba 
karriärer styr. I Sverige har Maria-Pia Boéthius i anslutning till Bourdieu fört fram 
idéer om medier och journalistik som mer eller mindre helt integrerade i ett interna
tionellt kapital och en samhällsutveckling där ekonomi tränger undan politik. Me
diernas internationalisering och framväxten av allt mäktigare globala mediekon
cerner har också diskuterats av Herman & McChesney (1997). Sommaren 1998 
dominerades den svenska debatten av medieekonomi och mediepolitik. Förslaget 
om att sälja Svenska Dagbladet till Marieberg och den senare försäljningen till 
norska Schibstedt gav tillfälle till att diskutera såväl hot som möjligheter i samti
dens medielandskap. Med ett uttryck handlade det om avvägningen mellan bokstä
ver och siffror inom medieföretagen - frågan om hur makten mellan redaktörer och 
direktörer bör fördelas. Med en vidare tolkning handlade det om möjligheterna att 
överhuvudtaget styra medieutvecklingen i landet. En mediedebatt av osedvanlig 
styrka ägde rum i svenska massmedier.2

Det är oerhört angeläget med en analys av ekonomiska villkor och drivkrafter 
inom media och i journalistik. Självklart måste en sådan analys göras och den kan 
även leda till en vitalare diskussion om medier. Men mediekritiken bör inte stanna 
vid detta. Ett ekonomiskt, eller ekonomiskt-politiskt, perspektiv på medier och 
medieutveckling kan inte bli uttömmande. Kritiken mot medierna har ett mycket 
brett spektrum - i en mening är allt som massmedier står för och gör under debatt. 
Hur ser kritiken ut om vi rör oss utöver frågan om politik kontra marknad eller 
redaktör smakt kontra direktör smakt?

En orienteringskarta över mediekritiken skulle kunna ges en mer specifik och en 
mer generell formulering. Den mer specifika formuleringen av kritiken kan koncen
treras till åtta punkter:

• Skador: Massmedierna har icke önskvärda konkreta skadeverkningar för en
skilda, grupper och organisationer som inte kan uppvägas av andra och gemen
samma intressen. Det kan röra sig om kränkande publiceringar av namn, bild och 
personlig information i samband med t ex olyckor eller brott. Massmediernas ar
betssätt är också påträngande och respektlöst.3
• Underordnade grupper och minoriteter: Grupper eller sociala kategorier skadas 
genom att osynliggöras eller framställas som avvikande.4
• Demokrati: Massmedierna, och särskilt nyhetsjournalistiken, har en negativ in
verkan på politiken och demokratins sätt att verka. Politiken medialiseras och for-
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mas på mediernas villkor.5
• Informationskvalitet: Massmediernas sätt att beskriva och berätta har allvarliga 
brister. De präglas av felaktigheter, tendens och fragmentarisering. Medierna erbju
der inte heller tillräckligt med bakgrund och analys och vädjar till känslor framför 

förnuft.6
• Yrkesroll och yrkesutövarna: Journalister utgör en central yrkesgrupp genom sin 
nyckelställning i medierna (Petersson 1996, Bourdieu 1998). De har monopol på 
produktionsmedlen för offentlig information. Journalister är inte tillräckligt kun
niga för en sådan uppgift och de förnekar vidare sin maktställning (Nerman 1996).
• Politisk tendens: Medierna och journalistiken är tendentiöst politiserad - antingen 
för vänstervriden eller för högervriden (Larsson 1998).
• Marknad och konkurrens: Massmedier och medieverksamheter bedrivs och ut
vecklas i alltför hög grad på marknadens villkor (McManus 1994, McChesney 
1997). Inom politiken leder detta till trivialisering och populism.7 Innehåll och pro
dukter som inte kan säljas som en vara kommer inte att skapas. Marknaden utgör 
därmed ett filter för den mening som kommer att vara tillänglig i ett samhälle - en 
ny form av censur (Keane 1991:xi, Lee 1990).
• Ägar- och maktkoncentration: En maktansamling till enskilda företag/personer 
har skett vilket kan utgöra ett hot mot demokratin och dess sätt att fungera.8

De första tre punkterna rör mediernas konsekvenser i sin omvärld. De påverkar 
enskilda, grupper och andra institutioner. De tre punkterna i mitten rör yrkesutöva
rna och deras verktyg -  verktygen för att gestalta och diskutera, samt kårens för
måga att leva upp till de krav som ställs på dem i rollen som makthavare. De se
nare punkterna rör snarast de villkor som journalistiken arbetar under -  medie
landskapet och mediemarknadernas krav.

Den generellare formuleringen av kritiken leder en bit längre. Om vi hittills har 
försökt beskriva en kritik som pekar på fel och brister så möter vi här en kritik som 
snarare tar avstånd från och vill undvika massmedier:

• Normlöshet: Medierna ger spridning åt skadliga värderingar. Medierna utmanar 
därmed normbildningen i olika sociala grupper genom att förmedla informationer 
och värderingar till sammanhang där de inte hör hemma. Medierna är också dåliga 
uppfostrare.9
• Kulturell förflackning: Medierna är kulturellt destruktiva och upplöser etablerade 
distinktioner mellan högt och lågt - bildning och smak blir till populärkultur och 
tevevanor.10
• Social upplösning: Medierna är socialt destruktiva genom att bryta sönder 
gemenskaper -  politiska och sociala.11
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• Förytligande och fördummande: Medierna utgör ett fundamentalt förvrängande 
filter för erfarenhet och kunskap. Det är vidare tveksamt om media någonsin kan 
göra anspråk på att förmedla kunskap utan endast bilder, föreställningar och 
känslouttryck.12
• Illusionsmakeri: Medierna har upplöst det vi kallar verklighet och skapat kollek
tiva illusioner. Vi lever inte längre verkligt utan i en medierad fiktion.13

Medierna utgör i denna något karikerade version av kritiken ett alltigenom främ
mande inslag i våra liv. Deras skadeverkningar spänner över alla tänkbara aspekter 
av samhällsliv och kultur -  normbildning, undervisning, traditionsöverföring, este
tisk omdömesförmåga, social gemenskap, vetande och världsbild. De utgör något 
som egentligen inte borde finnas där överhuvudtaget. Samtidigt är massmediean- 
vändning en av de allra vanligaste sysslorna i våra liv.14

I kontrast till dessa beskrivningar av mediernas problem framträder också en 
motbild — de önskvärda och problemfria medierna. Utifrån den här gjorda karakte
riseringen av kritiken rör det sig om en mångfald av olika medier som med kompe
tenta och självreflekterande yrkesutövare arbetar utan marknadens förvrängande 
tryck och vars arbete och publicitet endast har allmänt accepterade skadverkningar 
i sin omvärld. De är vidare normativt, kulturellt och socialt konstruktiva krafter. 
De sprider och befäster önskvärda normer, förvaltar och utvecklar kulturella vär
den samt bygger social gemenskap. De ger oss slutligen användbara kunskaper om 
världen och skapar en stärkt känsla av realitet i våra liv. Uppfattningarna om de 
önskvärda medierna är dock inte entydiga eller allmänt förankrade. Vad är goda 
normer? Vilken kultur är värd att värna? Vilka slags gemenskaper är önskvärda 
och vilka är inte önskvärda? Det blir närmast en plattityd att värna om ”goda me
dier” framför ”onda medier”.15

Mediekritiken måste förstås mot bakgrund av skilda uppfattningar om hur medi
erna och medielandskapet ska formas. Det betyder också att synen på medierna 
och vad som utgör problem kommer att variera. En sådan oenighet om vad som 
bör vara mediernas mål och vad som givet det utgör problem är snarast grundläg
gande för en fungerande mediekritik. Vad jag här vill peka på är att mediekritiken 
ibland tar ytterligare ett steg — den tenderar att polarisera debatten och mystifiera 
medierna genom att framställa dem som ett allt överskuggande hot, den stora fien
den eller den generella syndabocken. Oenighet om vad som är problemen med me
dierna är högst rimligt, men istället för att resonera om mellanlägen, gråzoner eller 
mångtydighet blir diskussionen och analysen av medierna starkt polariserad och 
präglad av dess ytterligheter. Dessa ytterligheter slås också fast med en stark enty
dighet. Ur denna entydighet och polarisering frammanas slutligen en hotbild med 
närmast levande drag: mediedemonen.
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Det mest påtagliga exemplet på mediedemoniseringen finner vi i populärfiktio
nen. James Bond bekämpar inte längre enbart knarksmugglare, vapenhandlare eller 
terrorister utan nu också maktgalna mediemoguler. Här framträder demonen hot
full och skadlig inför våra ögon. Mogulen använder sin makt för att skriva falsk 
historia som sedan kan säljas för att konverteras till mer makt. Medieägarens makt 
har blivit ett självändamål och en härskarstrategi. Att filmen lyckas fånga en publik 
och hålla den i spänning är bevis nog på att det inte rör sig om en orimlig tanke. 
Mediemogulen som superskurk är precis som de övriga skurkarna en fasansfull 
fiende för oss alla.16

Även i den seriösa mediekritiken kan vi finna drag av sådan demonisering. I den 
humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningens resonemang om medier och 
mediemakt kan medierna framställas som ett militärindustrielit ” mediakomplex ’ 
med en parakonstitutionell status - som laglösa media (Virilio 1995). Medverkan i 
teve kan betraktas som ”kollaboration” med en ockupationsmakt som visar en slå
ende likhet med andra världskrigets nazistiska kollaboration (Bourdieu 1998:88). 
Synlighet i medierna kan tolkas som ett förräderi mot den ”rena” vetenskapen och 
en frestelse för misslyckade forskare och akademiker (Bourdieu 1998:88).

Avsikten med denna artikel är att argumentera för en kritik av medier, journalis
tik och journalister som undviker ett sådant upprivet tonläge. Under ytterligheter 
och demonisering finns en mer svårgripbar, komplex och i många fall motsägelse
full företeelse. Vid sidan om enfald existerar mångfald, vid sidan om yta djup, vid 
sidan om homogenitet komplexitet och vid sidan om maktfullkomlighet maktlös
het. Framförallt rör sig medier och journalistik i utrymmet mellan dessa ytterlighe
ter och dagens situation präglas snarare av paradoxer än av entydiga utvecklings
linjer. I artikeln kommer jag att argumentera för att medierna och mediemakten 
bör specificeras och kopplas tydligare till konkreta fall och utvecklingar. För att nå 
dit är också en mer mångfacetterad offentlig diskussion av medierna och deras sätt 
att verka nödvändig. Denna värderande diskussion om medierna som på flera olika 
sätt utsätter dem för kritik vill jag tala om som mediekritik. Mediekritiken har en 
väsentlig utgångspunkt i offentlig debatt och forskning om medier. Därutöver enga
gerar den också yrkesutövare, privata granskare och en offentlig kontrollapparat, 
samt publiker i en kritisk dialog om massmedier.

Amerikanska kommersiella tevenyheter som normbildare
En grundläggande fråga är givetvis vad vi menar med media. Alltför ofta används 
denna term på ett abstrakt och generaliserande sätt. Den kritik som riktas mot me
dia tar ofta fasta på ganska specifika slag av massmedier och dess former för pro-
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duktion och presentation av budskap och mening.
För det första är dagens mediekritik i alltför hög grad inriktad på televisionen och 

dess sätt att verka. För det andra tar den i stor utsträckning fasta på nyheter som 
arbetsprocess och presentationsform. För det tredje är mediekritik i allför hög ut
sträckning internationell, eller för att bli mer precis influerad av analyser av förhål
landen i USA. För det fjärde är den starkt inriktad på medieinnehåll i varuform, en 
vara som säljs på en marknad av ett företag. Tillspetsat utgör CNN och andra ame
rikanska tevenyheter ram för den debatt om medier som förs i Sverige, och kanske 
utanför Sverige.17 Om vi vill vara seriösa i vår diskussion om ”medierna” eller me
dia måste vi gå utöver sådana begränsande ramar.

Mediekritik måste grundas på studier och analys av medielandskapet i hela dess 
komplexitet. Det finns självklart förklaringar till att television har blivit så upp
märksammad under 90-talet. För det första på grund av att det är det massmedium 
som genererar störst publik. För det andra på grund av den snabba expansionen av 
nya kanaler kopplat till tekniska genombrott och politisk omreglering under det se
naste decenniet (se Findahl 1997). Att uppmärksamheten riktas mot teve är dock 
inte självklart. Teve är visserligen det massmedium som fångar störst publik, men 
radiomediet det som tar mest av svenskarnas tid i anspråk.18 Radio spelar vidare en 
helt annan roll i det svenska medielandskapet än i det amerikanska. Nationell pu
blic service existerar inte i den form vi känner den i Sverige och som exempel har 
Ekonyheterna ingen amerikansk motsvarighet.

Kritiken måste också se utöver nyhetsjournalistiken. Journalistik präglas helt visst 
av ett nyhetstänkande, men nyhetsformen dominerar vare sig journalistiken eller 
journalistkåren. Aktualitetsprogram, feature och reportage utgör också väsentliga 
former av dagsjournalistiken. Anmälningar, recensioner och essäer utgör på samma 
sätt kulturjournalistikens traditionella former för att bevaka och analysera samti
den. I en studie av den samlade svenska nyhetsjournalistiken visade det sig att en
dast en mindre del av journalistkåren arbetade som reportrar med inrikes nyhetsbe
vakning.19

En allvarligt syftande kritik kan inte heller okritiskt anamma internationella 
trender eller förhärskande uppfattningar och tillskriva det egna landet dessa. Vill
kor och mönster specifika för ett socialt och kulturellt sammanhang måste upp
märksammas. Globalisering må vara giltig som ram för att förstå en internationella 
utveckling, men av detta följer inte att den direkt är tillämpligt för alla media i ett 
nationellt eller interregionalt medielandskap. James Curran (1998:175) går till at
tack mot uppfattningen att nationella politiska gemenskaper nu vittrar sönder då 
public service utmanas av global kommersiell television som fragmenterar landet i 
en oöverskådlig mängd små grupper. Med Storbritannien som exempel visar han
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att den stora publiken inte har slagits i spillror. Publikerna har blivit något mindre, 
men de är fortfarande stora. Inte heller har BBC och public serviceprogrammen 
överskuggats, tvärtom behåller de sin dominerande ställning bland tittarna. Slutli
gen så har lagstiftarna satt kvoter för import av material i de statligt reglerade kom
mersiella sändningarna. Det som händer i allmänhet händer inte i Storbritannien, 
summerar Curran (1998:177).

Slutligen så kan inte medier och journalistik enbart betraktas som en vara till för
säljning på en marknad. Även om detta är huvudtrenden så befolkas fortfarande 
medielandskapet av andra slags massmedier och medier. Dessa medier säljs vanligt
vis, men avsikten är inte att publicera för profit, utan för något annat slags intresse. 
I den meningen finns det fortfarande en traditionell offentlighet där ett meningsut
byte och en kritik av makten kommer till stånd. Att använda marknadsmetaforen 
för att beskriva förekomsten av alla slags medier och massmedier leder fel. Det är 
ett av skälen till att jag här har använt landskapsmetaforen för att tala om olika 
slag av medier och massmedier. Journalistik och medieprodukter som vara är vis
serligen dominerande, men det uttömmer inte de olika intressen eller verksamhets
former som medieartefakter skapas i. Ett exempel på ett sådant område är fack
pressen. Det rör sig här om en ganska heterogen samling av tidskrifter inom speci
fika ämnesområden - ibland sålda som vara och ibland med subventioner av intres
seorganisationer. Fackpressens bidrag till medielandskapet är inte försumbart, vare 
sig om vi räknar upplaga eller den tid som genomsnittssvensken använder för att ta 
del av dess material.20

Kritiken och kritikerna

Mediekritikens nivåer och aspekter
Pressdebatt och medieforskning är båda väsentliga för en vital mediekritik, men de 
kan knappast anses ge en heltäckande beskrivning av de sammanhang och de for
mer där media är föremål för en värderande diskussion. Mediekritik bör alltså för
stås som något mer omfattande. Det kan snarare ses som en samlande term för det 
offentliga meningsutbytet - i och utanför medierna — som syftar till att klargöra och 
värdera mediers sätt att verka. Med risk för att mediekritikbegreppet mister sina 
konturer, men med möjligheten att skapa känslighet för den komplexitet som präg
lar de många offentliga diskussioner om medierna som förs, vill jag förespråka en 
sådan vidare innebörd av mediekritikbegreppet. Mediekritiken har då inte enbart 
ett komplext föremål för sin kritik utan också motsvarande komplexitet i sätten att 
uttrycka och förmedla kritiken.
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Den enklaste formen av kritik utgörs av kommentaren till en enskild publicering. 
Kritikern erbjuder anmälningar och recensioner av enskilda program eller ett viss 
utbud. Det är en ofta estetiserande kritik som närmast har litteraturkritiken som 
förebild. Just avseende tevemediet finns här en väl etablerad genre. Många svenska 
dagstidningar publicerar regelbundet kommentarer till enskilda program. Kritikern 
har bevakat ett på förhand uppmärksammat program eller zappat sig fram mellan 
olika program under en avgränsad tid, normalt en dag. Kritiken, som ofta är per
sonligt hållen, lyfter fram vad som var bra eller dåligt i det teveutbud som sänds 
under en kväll. Utbudet ger också underlag för kommentarer eller reflektioner 
kring innehåll, form och mediets karaktär.

Mediekritik som tar fasta på utbudet och dess egenskaper kan givetvis täcka flera 
nivåer. Hasebrink (1997) pekar på sex nivåer: ett specifikt mediums samlade utbud 
(t ex det svenska teveutbudet), ett företag eller kanals utbud (t ex SVT eller TV4), 
utbudet i bestämda genrer (t ex aktualitetsprogram eller fiktion), återkommande 
program (t ex Rapport eller Expedition Robinson), en enskild sändning/publicering 
eller ett element i en publicering (ett nyhetsinslag eller ett inslag i ett soffprogram). 
Därutöver kan vi lägga till det samlade utbudet från två eller flera medier som en 
sjunde nivå. En kritik som riktar in sig på utbudet och som bygger på en traditio
nell kritikerroll kan svårligen få överblick över det samlade utbudet. Istället måste 
kritikern närma sig utbudet på ett högst selektivt sätt.

Mediekritiken behöver dock inte begränsas till utbudet. Weßler (1997) pekar 
också på en kritik som ställer mer vittsyftande frågor och där mediekritiken kan 
tolkas som en social och kulturell självförståelse. Mediekritiken utgör en dialog och 
diskurs som växer i omfattning och komplexitet och som innefattar både offentlig 
debatt och forskning om medier. För denna form av mediekritik är det de stora och 
avgörande frågorna som står i centrum -  vilken roll kan och bör medierna ha i 
samhället, vem bör ha makten över medierna, vilka bidrag till socialt och kulturellt 
liv bör medierna lämna? Mediekritik i denna mening kan närmast förstås som en 
mediepolitik influerad av filosofi eller socialfilosofi. Samtidigt har den en grund i 
den komplexa och föränderliga realitet som reflektionen bearbetar. Att mediekri
tiken har en historisk och filosofisk aspekt illustreras effektivt av Dieter Roß 
(1997) i antologin Perpektiven den Medienkritik (Weßler et al 1997).

Forskning influerad av kritisk teori har också lämnat viktiga mediekritiska bidrag 
(bl. a. Horkheimer, Adorno och Habermas) och även nordisk medieforskning har 
varit starkt influerad av kritisk teori och framförallt Habermas tidiga arbeten.21 En 
bredare tolkning av mediekritik innefattar vidare all forskning som utifrån ett ve
tenskapligt perspektiv och med vetenskaplig metodologi självständigt analyserar 
medier och massmedier. Att forskningen utgör en väsentlig del i en mediekritik står
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klart. Kritisk forskning om medier eller forskarkritik av medier utgör dock endast 
en form av mediekritik.

Knut Hickethier (1997) beskriver mediekritiken som en diskurs som växer i kom
plexitet och självständighet. Med hans systemtermer differentieras mediediskursen i 
flera nivåer. Diskursen om medierna delas snarare upp i flera avgränsade diskussio
ner. Det kan handla om sändnings- och detaljkritik eller programkritik, stjärnkult 
och programledarkult, debatt om produktions- och distributionsvillkor, medieföre
tag och institutioner eller mediepolitiken. Kopplat till denna räcka av ämnen är 
också de grundläggande frågorna om medieetik och mediepedagogik. Hickethier 
menar vidare att en sammanflätning av dessa olika kritiker och kritikformer blir 
nödvändig. Det blir inte längre möjligt för den traditionella kritikern att skaffa sig 
överblick över medier och medieutveckling för att skapa en uttömmande analys av 
”medierna” (Hickethier 1997:65).

Hur kan då de verksamheter som bidrar till en klargörande och värderande dis
kussion om media beskrivas? Här kommer dessa att redovisas utifrån de arenor 
som används för kritiken och de aktörer som gör bruk av dessa arenor. Medierna 
är föremål för kritiken, men de utgör också ofta arena för kritiken.22 En rad aktö
rer och organisationer utanför medierna blir också relevanta i en diskussion om 
mediekritik och hur den bedrivs. Uppenbarligen så kommer myndigheter, 
branschorganisationer och andra frivilliga organisationer att vara av betydelse för 
kritiken av medierna och hur den hanteras. Vilka är då dessa aktörer och de arenor 
där kritiken ges utrymme, tid och spridning?

Interna aktörer och arenor
Utöver den traditionella tevekritiken har journalistik om medier och medieutveck
ling under 90-talet getts mer utrymme (Weßler et al 1997). En daglig bevakning av 
mediefrågor har blivit en självklarhet inom redaktioner som skriver om kultur, poli
tik och ekonomi. Därutöver har också fasta sidor eller specialprogram introduce
rats. Dagens Nyheter är ett exempel på en morgontidning som har en reporter med 
inriktning på mediefrågor. Materialet publiceras ibland på en särskild mediasida.
På teveområdet har försök att etablera mediegranskande program gjorts, men i 
inget fall har det blivit till kontinuerligt återkommande program. Mediefrågor är 
också ett vanligt förekommande inslag i debatt- och magasinprogram.23

Nya medier och snabba förändringar i medielandskapet under 80-talet och 90-ta- 
let har också gjort det nödvändigt att vidga intresseområdet. Både mediepolitik och 
medieekonomi har blivit väsentligare. Även den tekniska utvecklingen träder fram 
som ett betydelsefullt fält som kräver journalistisk rapportering och granskning.
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Dessa faktorer blir särskilt relevanta vid behandlingen av IT- och datorområdet. 
Journalistik som berör detta område har snarast haft en inriktning på kringfaktörer 
-  teknik, ekonomi, politik och juridik - än studier av former och innehåll. Ett skäl 
till detta är att tjänster med tydliga former och innehåll är under utveckling. Det är 
missvisande att säga att detta sökande efter presentationsformer inte har uppmärk
sammats, men poängen här är att rapporteringen inte lyfter ut frågor om form och 
innehåll ur sitt tekniska, ekonomiska, politiska, juridiska och sociala sammanhang. 
I vilken utsträckning som denna publicitet om informationsteknik kan kallas för 
kritik är oklart i brist på undersökningar och analys av saken.

Mediejournalistik som kritik framträder tydligare inom det traditionella mass
medieområdet och med fokus på journalistiken. Tidskriften M akt &  Media är den 
röst som tydligast har representerat en mediekritik i form av journalistik.24 Radio
programmet Vår grundade mening bygger på reportage men ger också utrymme 
för kritik och debatt om media. Därutöver har flera andra tidskrifter lämnat upp
märksammade bidrag.25

Den offentliga interna kritiken har tre mediala och en organisatorisk arena:

• Allmänna mediers självreflektion. Redaktörernas och journalisternas egna kom
mentar och analyser av det egna mediets sätt att verka; förklaringar, legitimering 
och försvar av handlande.
• Specialiserade mediers självreflektion. Specialpressen inom medieområdet är här 
den centrala aktören och arenan. En marknadsbaserad fack- eller specialpress inom 
massmedieområdet saknas idag i Sverige. Undantaget är databranschen som i det 
närmaste domineras av denna typ av publikationer, med exempel som Computer 
Sweden och Dagens IT. Reklambranschens facktidning Resumé, ägd av Bonniers, 
är också en tidskrift som hör hit. Specialiserade medier har samtidigt en svårighet - 
kopplingen till det aktuella fältet förutsätter ett grundläggande engagemang för en 
verksamhets intressen. En specialtidning för reklam kan inte vara emot reklam, 
men den kan vara kritisk på vissa punkter.
• Intresseorganisationernas perspektiv på medierna. De tyngsta och mest respekte
rade svenska medierna om journalistik ägs och ges ut av intresseorganisationer. 
Arbetsmarknadsparterna driver här de mest framträdande tidskrifterna - Pressens 
tidning och Journalisten. Ytterligare ett exempel är föreningen Grävande journalis
ter som ger ut tidskriften Scoop. Inom detta område är kopplingen till ett specifikt 
intresse mycket tydligt.
• Organisationer med offentlig verksamhet. Den mest framträdande organisationen 
inom massmedieområdet är Publicistklubben, en sammanslutning för alla yrkes
verksamma inom press och publicistik. Gränsen mellan arbetsledare och underord
nad samt den mellan etermedia, tidningar och böcker överskrids i Publicistklubben.
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Genom bland annat debattkvällar och publiceringen av en årsbok bidrar Publicist
klubben till den offentliga debatten om massmedier, journalistik och publicistik.

Interna aktörer, externa arenor
Hanteringen av yttre kritik är ofta något en verksamhet eller bransch själv vill ta 
hand om. Branscher som utsätts för kritik reagerar också ofta genom att införa nå
gon form av självreglering när den utsätts för ett starkt yttre tryck (Hoffman-Riem 
1992). Den svenska självregleringen med dess spelregler utgör ett exempel på en så
dan självreglering.26 Inom pressektorn finns två publika och en privat organisation 
med särskild uppgift att hantera anmälningar från enskilda. Fr essombudsmannen 
och Pressens opinionsnämnd tar emot anmälningar från enskilda som anser sig ut
satta för ”oförskyllt lidande genom publicitet” . Skillnaden mellan annonser och re
klam överinses av Textreklamkommittén. Slutligen har Svenska Journalist
förbundet en intern nämnd som granskar en uppsättning yrkesregler.

• Kring Pressens opinionsnämnd finns den största offentligheten. Nämndens beslut, 
eller opinionsyttranden som det kallas, måste publiceras i den publikation som ut
sätts för kritik. Nämnden sprider också materialet i en oansenlig skrift, Ärenden 
från Pressen opinionsnämndF  Uppgifterna refereras också regelbundet i fack
pressen, dvs Pressens tidning och Journalisten.
• Pressens Textreklamkommitté har tidigare ålagt tidningar att publicera kritik, 
men ställer inte det kravet längre. I första hand vill kommittén lösa textreklam- 
problem i samråd med den tidning som granskas. Fackpressen refererar vissa av be
sluten från kommitténs möten. Det finns alltså klara begränsningar vad gäller den 
offentliga spridningen av materialet från kommittén.
• Yrkesetiska nämnden inom Svenska Journalistförbundet erbjuder mycket liten insyn i 
verksamheten. Förbundet har ställt sig bakom ett antal principuttalanden som är offent
ligt tillgängliga, men uppgifter om behandling av enskilda ärenden sprids inte utanför 
förbundet. Insynen i Yrkesetiska nämndens arbete är alltså mycket begränsad. Via 
medlemstidningen Journalisten kan den intresserade få viss orientering.

Externa aktörer, interna arenor
Externa aktörer som agerar på mediernas arena är i huvudsak tre: debattörer, in
sändarskribenter och frilansskribenter. Dessa tre vägar in i medierna kontrolleras 
samtidigt av medierna och de ansvariga utgivarna.28 Kritikens ramar sätts då i för
sta steget av redaktörer på debatt- och insändarsidor och eventuellt i ett andra steg 
efter granskning av utgivaren själv. Några av de mest omdebatterade inläggen i den 
svenska mediedebatten under 1998 har varit publicerade på kultursidor, bland an
nat Maria-Pia Boéthius (1998) artikelserie i Dagens Nyheter.
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Inom etermedia förekommer också speciella och storskaliga utfrågningar eller 
”hearings” med anknytning till medier.29 Deltagarnas handlingsutrymme kan även 
i dessa mer omfattande genomlysningar begränsas genom styrning från producent 
och programledare.30 Denna styrning är också tydlig i de mer ordinära 
debattprogrammen med inbjudna gäster.

Försök att etablera mer direkt kontakt mellan redaktioner och läsare har prövats 
av några få svenska medier. Svenska Dagbladet hade under en period en läsarom- 
budsman och publicerade regelbundet synpunkter från läsarna. Läsarnas möjlighe
ter att komma till tals med medierna är delvis underskattade. Allt fler medier gör 
telefonnummer och e-mailadresser tillgängliga. Denna synbara tillgänglighet kan 
visserligen tolkas som en tom gest. Den gör det samtidigt möjligt för läsare, tittare 
och lyssnare att omedelbart reagera och ta kontakt med en journalist eller redaktör.

Externa aktörer och arenor
Hur ser då den helt igenom externa kritiken ut? Fyra aktörer och arenor framträ
der här: politiska beslutsorgan, myndigheter, privata granskningsorgan och medie
forskningen.31

Den politiska beslutsprocessen avseende mediepolitik och medielagstiftning har 
de senaste åren varit i det närmaste överhettad. En serie av betydelsefulla frågor har 
beretts och avgjorts inom en kort tid. Exempel på detta utgör nya ansvarsregler för 
elektroniska anslagstavlor, införande av marksänd digital television, utvidgning av 
ett starkt grundlagsskydd till flertalet datormedia, ersättningen av Datalagen med 
Personuppgiftslagen samt utmönstringen av barnpornografi ur Tryckfrihetsförord
ningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Därutöver har ett omfattande beredningsar
bete inom flera departement med avseende på IT-frågor ägt rum.

Genom utredningsväsende, riksdagsberedning och regeringsberedning har ett 
mycket omfattande material som rör mediepolitik och medielagstiftning blivit of
fentligt. Det är tveksamt om någon person i landet har god förtrogenhet med hela 
detta material. Oavsett detta så är utredningsmaterial och riksdagstryck en omfat
tande källa för den samtida mediekritiken.

Statliga mediemyndigheter har vidare kommit att få en allt väsentligare roll i 
medielandskapet. Från att har varit i det närmaste negligerbara handläggare av for
maliteter framträder de nu som maktfaktorer och betydelsefulla beslutfattare inom 
yttrandefrihetens område. Det gäller för det första Radio- och TV-verket, R TW , 
och för det andra Datainspektionen, DI. Tillståndprövningen vid RTVV omfattar 
nu också beredning av nationella tevesändningar i det digitala marknätet. Det är 
fortfarande regeringen som fattar beslut, men beredningen av ärendena har delege
rats till RTVV och en särskild parlamentarisk kommitté. Internetutvecklingen har
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gjort Datainspektionen till en myndighet med befogenhet att reglera offentlighets
principens tillämpning och andra frågor som sammanhänger med yttrande- och 
informationsfrihet.

Information om medieutveckling inom etermedieområdet har via Radio- och TV- 
verket förbättrats. För det första genom ett nyhetsbrev, men framförallt genom do
kumentation av statistik samt att registeruppgifter är tillgängliga för sökning via 
Internet. Detta har inneburit en kraftfull förbättring av genomskinligheten i verkets 
arbete. Även vid Granskningsnämnden för radio och T V  har insynen förbättrats 
genom publiceringen av skriften Granskat ock klart samt utgivning av ett flertal 
rapporter finansierade av nämnden.

Sedan 1988 har det av SAF finansierade Näringslivets Mediainstitut bedrivit sin 
verksamhet. Ett 90-tal rapporter samt 30 skrifter i serien Media Monitor har getts 
ut. En viss bokutgivning har också institutet stått bakom. Media Monitor gavs ut i 
samarbete med Svenska Mediainstitutet och massmedieforskaren Håkan Hvitfelt. 
Ett flertal forskare och assistenter vid Göteborgs universitet medverkade i detta ar
bete. Verksamheten har bedrivits i nära kontakt med Center for Media and Public 
Affairs i Washington. I en översikt av svensk och amerikansk extern medie- 
granskning argumenterar Janerik Larsson (1998) för fler intressestyrda externa 
mediegranskare.

Nya fristående granskningsverksamheter har också etablerats under 1998.1 an
slutning till journalistutbildningen i Göteborg har Centrum för granskning av jour
nalistik och medier bildats. Organisationen säger sig ha tre uppgifter (JMG 
Granskaren 1998):

• Händelseundersökningar som avser snabba, mindre studier av aktuella frågor av 
principiellt intresse.
• Studier av långsiktiga förändringar i journalistiken.
• Förmedling av redan befintliga forskningsprojekt.

På gränsen mellan externt granskningsorgan och forskning finns slutligen det ny
bildade Institutet för mediestudier, IMS (Uppsala Nya Tidning 27/10 1998) Enligt 
planerna ska institutet årligen dela ut 20 miljoner i anslag till medieforskning. Stif
telsen leds av en journalist och ytterligare två journalister finns med i styrelsen. Per
soner med anknytning till Volvo, SAF, Investor, Industriförbundet, LO, Riksbyggen 
och Uppsala universitet finns även representerade i styrelsen.
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I utrymmet mellan upplysning och fördumning
Vad har då den akademiska mediekritiken kommit fram till och vilka är de pro
blem som är förknippade med den? Avsikten här är endast att försöka beskriva 
några av huvuddragen i den akademiska mediekritiken som kan vara av betydelse 
för att bidra till en vital och kritisk dialog om medier.

En typ av kritik som framförs i många olika skepnader är att medierna tränger 
sig in i sociala sammanhang där de inte hör hemma. Alltmer av det sociala livet 
kommer att utspelas i medierna eller med tanke på medierna och deras närvaro. 
Med Hernes (1978) synsätt så är det inte så mycket de särskilda intressemotsätt
ningarna som är avgörande utan att motsättningen utspelas i medierna och med 
mediernas verkningssätt. På så sätt kan enskilda frågor eller hela samhället uppfat
tas som ”medievridet” . En följd av detta är också att mediernas närvaro skapar 
möjligheter för aktörer i omvärlden att använda sig av medierna för att uppnå sina 
egna intressen på ett effektivare sätt. Här sker å ena sidan en anpassning till det ar
betssätt och presentationssätt som medierna har - omvärlden anpassar sig dock en
dast strategiskt för att uppnå egna fördelar. Ett tredje led i detta resonemang är att 
mediernas sätt att diskutera och lösa problem görs till modell för diskussion och 
problemlösning i andra sammanhang.

På alla dessa sätt -  som aktör, som arena och som modell för problemlösning -  
påverkar medierna sin omvärld och annars självständiga institutioner och organisa
tioner i den. Inom utbildning, forskning, politik och kulturliv kan vi finna spår av 
sådana skadliga effekter -  en medievridning, medialisering eller en medielogik.32

Olof Petersson (1996) använder liknande idéer i sin analys av medier och politik. 
De senaste decennierna har massmedier och journalister etablerat sig som en tro
värdig förmedlande instans mellan väljare och valda. Media och journalister har 
också fått en osedvanligt stor makt att välja och att tolka politiskt relevant infor
mation. I det framväxande samhälle där information och kommunikation har en 
central roll blir journalisterna mäktiga då de kan styra den samhälleliga mytbild
ningen, här i betydelsen kollektiva berättelser som talar om vad ett samhälle är och 
vart det är på väg. Kopplad till denna nya tolkningsmakt är också framväxten av 
en ideologi som Petersson benämner ”journalismen”. I journalismens ideologi 
präglas samhället av en motsättning mellan makthavare och folket. Journalismen 
tilldelar också journalisterna en nyckelroll för demokratin - som dess heroiska för
svarare genom ”det stora avslöjandet” på uppdrag av samhällets röstsvaga. Jour
nalismens huvudstrategi för att utöva makt är vidare att ta makten över uttolkning
en och att byta språk. Genom att aldrig låta någon komma till tals utan journalis
tisk förmedling garanteras kontrollen över tolkningen. Inte heller får de medver
kande tala till punkt. Journalismens språk utformas vidare för att kunna fånga
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maximal uppmärksamhet, i motsats till det mer komplexa politiska språket. Peters
son summerar:

Två världar står här mot varandra. Journalismen bygger på tillspetsning av en enda 
synpunkt, politiken på avvägningar mellan vanskliga dilemman. Journalismen står 
för förenkling, politiken för komplexitet. Journalismen strävar efter polarisering, po
litiken efter kompromisser. Journalismens styrka är intensifiering av nuet, politiken 
ser till de långsiktiga konsekvenserna. Journalismen handlar om konkretisering, poli
tiken om generella principer. Journalismen tolkar genom personifiering, politiken ge
nom program. Till viss del bygger journalismen på självbedrägeri33.... (1996:16)

Medierna och journalistiken har här trängt ut traditionella politiska former och 
organisationer. Den direkta kontakten mellan väljare och valda har gått förlorad, 
men enligt Petersson finns en ljusning i sikte. ”Tankens mellanhänder” (1996:17) 
hotas av ny informationsteknik och nya kommunikationsvägar mellan politiker 
och väljare. Ett annat hot mot journalisterna och journalismen är att strategiskt 
handlande informatörer växt sig starka. Ett tredje hot utgör de alltmer kunniga och 
ifrågasättande medborgarna. Journalismen ser ut att kunna bli en parentes, enligt 
Petersson.

Syftet med Peterssons kritik tycks vara att skapa nya mönster för den fria åsikts
bildningen. En mångfald av olika aktörer och olika tolkningsperspektiv efterfrågas. 
Även medierna och journalisterna har en viktig roll att spela där, och därför efterly
ser han en aktiv och nyskapande mediekritik -  såväl intern som extern (1996:19). 
Ett kraftigare ifrågasättande av journalister kan enligt Petersson vara det bästa sät
tet för att få fram de skickliga journalister som samhället behöver.

Både Hernes och Petersson menar att dagens medier och journalistik perverterar 
politiken. Den innebär helt enkelt att de politiska processerna fungerar på ett otill
fredsställande sätt. I båda fallen finns också en bakomliggande modell för hur poli
tiken borde fungera. I citatet ovan blir föreställningen om denna modell extremt 
tydligt. Politiken antas karakteriseras av avvägningar, komplexitet, kompromisser, 
långsiktighet, generella principer och program. Jämförelsen mellan modellerna för 
politik och journalistik haltar. Hernes kriterier (tillspetsning, förenkling, polarise
ring, intensifiering, konkretisering och personifiering) skulle lika gärna kunna fung
era som en modell för politisk debatt i allmänhet.34 Jämförelsen polariserar också 
på ett orättvis sätt vad politiker gör och vad journalister gör. Den goda politiken 
ställs här mot den onda journalistiken. Såväl politik som journalistik är mer motsä
gelsefulla. Petersson tycks här falla offer för ett ”politismens” självbedrägeri som 
motsvarar journalismens (se citat ovan).

Motsvarande kritik skulle vi också finna om vi gjorde ett nedslag inom utbild
ningens eller kulturens sociala fält och institutioner. Joli Jensen (1990) har i en ana
lys av fyra amerikanska mediekritiker funnit ett likartat tänkande.35 I sin analys
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finner hon tre grundläggande förebilder för medierna: konst, information och un
dervisning. Media lever dock inte enligt mediekritikerna upp till sina förebilders 
krav och kommer istället att erbjuda urvattnade och sämre estetiska upplevelser 
samt bristande sanningshalt i sin beskrivning av världen. En av lösningarna på 
dessa problem är att sätta undervisning och utbildning som modell för medierna. 
Genom bildning och förfining ska mediekonsumenterna förädlas för att kunna 
bruka estetiskt omdöme och förnuftiga resonemang. Enligt Jensen uppstår proble
men i samband med gränsöverskridanden -  när medierna går utöver sina ramar 
och försöker att skapa konst eller kunskap. I samma ögonblick förvanskas och 
nedsmutsas kulturen/konsten och kunskapen.

Mediekritikerna bär vidare med sig en uppsättning antaganden om publiken och 
medborgarna, menar Jensen.

Den naturligt ”goda” (förnuftiga och smakfulla), men mediedeformerade männis
kan, ställs här emot den naturligt ”onda” (emotionella och grova/råa), men medie- 
frälsbara människan (Jensen 1990:165). Kritiker och kritik är samtidigt präglad av 
grundläggande samhällsuppfattningar och samhälleliga myter. En sådan betydelse
full mytologi hänger samman med moderniseringen. Även moderniseringen kan ges 
en dubbel och polariserad tolkning -  som en frigörelse och en väg mot det bättre el
ler som ett förödande brott med tradition och en upplösning av det som hållit ihop 
samhället. Medierna blir också en aspekt i denna modernisering och i diskussionen 
av modernisering. Vad Jensen försöker visa är att amerikansk mediekritik är intimt 
förknippad med uppfattningar om modernisering och att mediers brister och miss
lyckanden inte sällan görs till syndabock för mer djupgående sociala, politiska och 
kulturella problem. Kritiken av medierna utgör ibland en omplacerad (displaced) 
samhällskritik och modernitetskritik.

I den optimistiska versionen utgör medier, och framförallt nya medier, den befri
ande och närmast frälsande faktorn. I den pessimistiska versionen utgör nya medier 
ännu ett steg emot den upplösning av tradition och normer som hotar resterna av 
en bestående ordning. För optimisterna väntar dock en besvikelse. De nya tekni
kerna och de nya tjänsterna skapade inte den samhälleliga utopi som var i sikte 
(Jensen 1990:191). I Roß (1997) historiska översikt av tysk klassisk mediekritik 
finner vi samma iakttagelse. En dualism mellan det optimistiska och pessimistiska 
sättet att uppfatta medierna följer med från 1700-tal till 1900-tal: tvisten om medi
erna som upplysande eller fördummande (1997:33). Roß menar vidare att den 
tyska optimistiska kritiken varit politiskt motiverad, progressiv och utopisk medan 
den pessimistiska kritiken varit kulturellt motiverad, konservativ och nostalgisk 
(1997:33).

En delvis annorlunda kritik företräds av de kritiker som vi inledde artikeln med -
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kritiken mot marknadsstyrningen och mediernas kommersialisering. Om vi tidigare 
har mött kritiker som ser medierna som skadliga för sin omvärld, eller som en se
kundär version av något som görs på ett fullödigare sätt i omvärlden, så är det här 
omvärlden som är skadlig för medierna. Andra sociala fält och dess krafter styr 
medierna på ett negativt sätt. För Bourdieu rör det sig om att marknaden som för
sta instans utövar ett strukturellt tvång över televisionen och journalistiken. Inom 
journalistikens fält skapas vidare ett likartat, homologt, strukturellt tvång gentemot 
de fält som är beroende av mediernas uppmärksamhet -  till exempel det juridiska, 
det litterära, det konstnärliga och det vetenskapliga fältet. Marknadslogikens herra
välde utövas här med journalistikens fält som mellanhand. På motsvarande sätt be
skriver McChesney (1997) hur marknadskrafter och privat företagsamhet utgör 
norm för tänkande och beslutfattande om medier i USA. Frågan om kontroll över 
medierna finns inte ens på den politiska dagordningen, enligt McChesney, som plä
derar för en omfattande public servicesektor i det amerikanska medielandskapet.

En grundläggande motsägelse i kritiken ovan är att medierna samtidigt är makt
fulla -  autonoma och oreglerade aktörer -  och maktlösa -  offer för yttre styrning. 
Som vi ovan beskrivit blir det allt vanligare att studera medier ur två perspektiv - 
som aktör och arena.36 Å ena sidan massmedierna i allmänhet eller enskilda medie
företag som handlande organisationer i ett socialt landskap. Å andra sidan det 
handlingsfält som mediernas närvaro i det sociala landskapet möjliggör. Denna 
uppdelning kan alltså kopplas till två slags mediekritiker. I det förra fallet handlar 
det om att mediernas handlingsfält, makt och inflytande blivit alltför stor. Medi
erna breder ut sig, tränger sig emellan och påverkar på ett negativt sätt sin om
värld. Medierna som aktörer har blivit en av de avgörande makterna i det sociala 
landskapet. I det andra fallet handlar det om att medierna är beroende av yttre 
krafter som tränger in på mediernas arena och omformar den efter egna intressen. 
Offentligheten och massmedierna omformas efter önskemål som egentligen inte 
hör hemma där -  yttre ekonomiska, politiska, sociala och kulturella maktintressen. 
I det förra fallet är problemet med medierna att de har för mycket makt och själv
ständighet. I det senare fallet är problemet det motsatta -  de är för osjälvständiga 
och har för lite makt. I båda fallen rör det sig om gränser som överskrids eller grän
ser som blivit otydliga. Jensens (1990) iakttagelse om det oönskade gränsöverskri
dandet tycks vara en betydelsefull iakttagelse.

Vilken av teorierna och kritiken stämmer då? Kan medierna samtidigt bli både 
mer beroende och mer självständiga? Mycket talar för att det är rimligt att se på 
medierna i termer av en paradoxal heteronomisering och autonomisering -  på en 
och samma gång mer beroende och mer oberoende. Frågan är istället på vilket sätt 
och i vilka avseenden.37 Detta är en av de viktiga frågor som mediekritiken -  ge
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nom forskning, offentlig mediedebatt, professionell diskussion och vardagssamtal 
om media kan komma att lämna synpunkter på.

Maktkamper och demonens död
Hur ska vi då förstå mediekritikens ytterligheter -  demoniseringen av medierna?
Ett sätt har redan antytts - det har att göra med vår dualistiska uppfattning av sam
hälle, människa och medier. Det har vidare att göra med sammanblandningar och 
överlappningar av uppfattningar om samhällsoptimism/pessimism, filantropisk el
ler misantropisk människosyn och uppfattningen om medierna som upplysande el
ler fördunklande.

Dieter Roß drar ur den tyska mediekritikens historia ytterligare en slutsats: medie- 
kritiken har tenderat att överskatta verkningarna och makten hos medierna och 
mystifierat den (1997:38). Tysk mediekritik har präglats av en polarisering och en reto
risk stil som inte väjer för drastiska formuleringar. En konsekvens av detta är att medier
nas makt och verkning tenderar att överskattas. Den närmast blinda tilltron till medier
nas effekter -  positiva eller negativa -  leder vidare till en mystifiering av medierna. I kriti
ken görs inte alltid skillnad mellan orsak och verkan -  när mediernas aktivitet är orsak 
till eller följd av samhälleliga processer. Diskussionen om medierna som aktör och arena 
ställer också denna slags fråga om den komplexa dynamiken mellan mediernas verkan i 
omvärlden och omvärldens verkan i medierna.

Kritikens polarisering och mystifiering, eller demonisering med min term, skulle 
också kunna förstås som uttryck för flera överlagrade maktkamper. Det rör sig då 
inte enbart om en kamp mellan ekonomiska och politiska eliter och om marknad 
eller politik som styrmekanism för medierna. Vi kan också tolka delar av debatten 
som ett uttryck för maktkamp mellan andra sociala fält och dess företrädare. En 
fråga gäller vem som skall definiera vad som är sant -  vetenskap eller media? En 
andra fråga rör vem som skall forma de gemensamma besluten i den politiska ge
menskapen -  politiker, tjänstemän, väljare eller media? Uttryckt med en medial 
spetsformulering: mediekritikens polarisering handlar också om kampen mellan re
daktörer, politiker och akademiker/forskare. Därutöver pågår också ibland en 
kamp mot marknadens företrädare och marknadens mekanismer för att styra 
forskning och politiskt beslutsfattande.

En del av angreppen på media bör tolkas som reaktioner på den utmaning som 
mediernas växande handlingsutrymme och definitionsmakt utsätter politik och ve
tenskap för. Vad som är sant har tidigare varit något reserverat för vetenskap och 
forskare. Vad som bör göras i ett samhälle, och det kollektiva beslutsfattandet, har 
varit en fråga för politiker. Idag tycks inte längre forskare och politiker stå en
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samma bakom rätten att formulera den sanna utsagan eller den politiska handling
ens väg. Medierna och journalisterna har, som bekant, trängt sig emellan. Den 
demoniserande debatten och kritiken mot ”medierna” kan då tolkas som ett försök 
att tränga tillbaka medierna och att etablera politik och vetenskap/akademi som 
former och arenor för att definiera vad som är verkligt och vad som bör göras i och 
med denna verklighet. Abstrakt uttryckt: det rör sig om en institutionell kamp mel
lan olika kunskapsformer och dess företrädare för att utöva makt i sociala system. 
Men kunskaper eller handlingsmodeller från vetenskapen, filosofin, politiken eller 
konsten fungerar inte som en kalkerbar modell för medierna -  mer specifika mo
deller krävs. Vi måste fråga oss vad medier och journalistik kan göra och vad den 
kan göra bra. Där finns mediernas, journalistikens och nyhetsjournalistikens so
ciala och kommunikativa nisch.

Den tilltagande styrkan i mediekritiken hänger slutligen samman med de om
vandlingar som samhället och massmedierna genomgår -  ekonomiska, politiska 
och tekniska. Diskussionen hittills kan dock ha underskattat betydelsen av sociala 
och kulturella aspekter. Det handlar inte bara om internationaliserad ekonomi, 
liberaliserande politiker och ny informationsteknik.

Vad kan då komma att hända som en reaktion på problemen med medierna? Det 
är möjligt att såväl publik, källor, politiskt system och myndigheter samt medier 
reagerar och agerar. Några tänkbara utvecklingar kan skisseras.

Individ- och publikbaserade förändringar innebär att mediernas förtrollning släp
per och att människor istället för medieanvändning går tillbaka till ”verkliga” so
ciala kontakter och handlingar -  umgänge med vänner och bekanta, engagemang i 
organisationer och sociala rörelser eller låter sig uppslukas av sitt arbete. Än mer 
radikalt kan det uttryckas som att vända medierna ryggen och istället utveckla 
egna och lokala gemenskaper.38

En andra förändring gäller organisationer och institutioner. Skilda sociala fält och 
verksamheter skulle kunna agera aktivt för att undvika eller kringgå mediernas för
medlande instans. Flera möjligheter erbjudes här. Organisationer kan själva bli me- 
dieproducenter och finna direkta kanaler till sina medlemmar eller kunder. Om in
stitutionerna själva har kommunikationskanaler till den intresserade omvärlden så 
minskar incitamenten att byta information mot medial uppmärksamhet.

En tredje förändring rör externa institutioner och nya försök att reglera medier
nas handlingsfrihet -  rättsligt och genom ytterligare självreglering. Såväl självregle
ring och lagstiftning kan i framtiden komma att få en internationell karaktär. Krav 
på olika former av reglering av medier och journalistik har under det sena 90-talet 
fått en förnyad relevans. Den avreglering som präglade inledningen av 90-talet har 
inte samma politiska eller folkliga stöd idag.
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En fjärde tänkbar förändring är att medielandskapet genom sina nya möjligheter 
och sin komplexitet ger utrymme för alternativa röster och kanaler. Nya medierade 
gemenskaper som baseras på delade intressen kan komma att växa fram utanför de 
mainstreammedia som präglas av kommersialisering och globalisering. Ett exempel 
på att en sådan utveckling redan är på väg finns inom tidskriftssektorn. Tidskrifter 
som Moderna Tider, Ordets M akt, Arena och bang håller på att etablera en slags 
”remainstreammedia” -  medier som är väsentliga för en initierad, nyfiken och 
självständig samhällelig diskussion.

En femte förändring kan bestå i en vitaliserad och förnyad mediekritik. En kritik 
som överskrider gränser mellan forskning, yrkesdiskussioner och offentlig medie- 
debatt. Här har medieforskningen en viktig uppgift - att på allvar fundera över hur 
en sådan kritik kan komma till stånd och formas.

En viktig fråga för mediekritiken är också vilken roll som kritikern kan och bör 
ha. Ska kritikern vara samarbetsman, vakthund eller antropolog (Hickethier 
(1997:62)?39 En kritiker som identifierar sig med producenternas intressen och som 
tar till uppgift att förbättra produkterna talar Hickethier om som ”kollaboratör” 
eller samarbetsman. För Bourdieu handlade kollaborationen samtidigt om en be
fläckande aktivitet. En sådan hållning står dock i kontrast till kritiker som snarare 
tar publikens intressen eller allmänintressen som utgångspunkt för sin kritik och 
därmed fungerar som en vakthund. Om en sådan kritik på ett tydligt sätt kopplas 
till ett ekonomiskt, politiskt eller socialt intresse och dess organisationer har vi 
dock att göra med en särintressets vakthund (Larsson 1998). I den tyska tevekriti
ken har Hickethier också funnit en distanserande kritikerroll. Här rör det sig om 
kritiker vilka närmar sig mediet på ett sätt som liknar antropologens kontakt med 
främmande kulturer. Medierna utforskas som en främmande värld där samhällsliv 
och kulturliv speglas och skapas. Frågan om kritikerrollen är på intet sätt uttömd 
genom dessa anmärkningar. Rollkartan visar dock hur väsentligt det är att ta upp 
frågan eftersom intressen och lojaliteter görs tydliga och därmed kritikerns per
spektiv och ställning. Det är inte bara intressant att studera och kritisera vilka in
tressen som står bakom och gynnas av mediernas verksamhet. Det blir också vä
sentligt att ställa sig frågan om vad som är drivkraften bakom mediekritiken. I 
vems intresse bedrivs mediekritiken och vad syftar den till?

Syftet med denna artikel har varit att introducera och ge precisare innehåll till 
mediekritikbegreppet. Det har skett genom att föra ett resonemang om begreppet, 
genom en översikt av kritikens aspekter, former och aktörer samt genom att kom
mentera och försöka förstå några av kritikens mest extrema uttryck. Kritiken mot 
medierna kommer knappast att avta de närmaste åren. Det kan då vara nyttigt 
med en karta över den terräng som vi orienterar i. ■
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Noter
1 Exempel inom samhällsvetenskap är Bourdieu (1998), 
Petersson (1996), Virilio (1995). Kritiska svenska debatt
böcker är Boéthius (1996) och Nerman (1997). Under 
1998 har också en centrumbildning för granskning av 
journalistik och medier skapats vid Göteborgs universi
tet och flera nummer av tidskriften JMG Granskaren har 
getts ut. Ett annat initiativ är bildandet av Institutet för 
mediestudier, IMS, som finansieras av svenskt närings
liv, intresseorganisationer och svenska kyrkan.

2 Den första veckan i juli diskuterades Bonniers eventu
ella köp av SvD. En vecka senare köptes SvD av 
Schibstedt och några dagar därefter avgick Arne Ruth 
som kulturchef och chefredaktör för Dagens Nyheter . 
Under perioden 3 /7  till 16 /7  var publiciteten särskilt 
omfattande. Ytterligare några debattartiklar publicerades 
i DN under slutet av juli och i början av augusti.

3 Estoniaolyckan 1995 och brandkatastrofen i Göteborg 
1998 är uppmärksammade händelser under senare år.

4 De mest omdebatterade exemplen rör lönearbetare/ 
arbetarklass, kvinnor, invandrare, etniska grupper, icke
kristna trosbekännare och homosexuella.

5 Kent Asp (1997) använder begreppet politikens media- 
lisering som "ett sammanfattande begrepp för denna an
passningsprocess som äger rum i samhället till det tan
kemönster och den arbetslogik som medierna tillämpar”.

6 En alltför långt driven förenkling och dramatisering för
svårar t ex ett fungerande och självständigt resonemang 
om politiska frågor (Hernes 1978, Petersson 1996).

7 Medierna är mer intresserade av att skildra politikens 
maktspel än de frågor och problem som politiken måste 
hantera (Fallows 1996, Hvitfelt 1996).

8 Detta är en av Boéthius (1996) huvudpunkter. Mc- 
Chesney (1997) ser också denna fråga som central. I 
Sverige har Rådet för mångfald inom massmedierna stu
derat mediekoncentrationen (SOU 1997:92).

9 Ett exempel som mycket tydligt formulerar en sådan 
uppfattning är Ekeberg (1991). Hennes kritik kan också 
höras på lnternetwww.roloo.com/sweden/ann/. Mer ny
anserade diskussioner förs dock om t ex medievåld och 
dess effekter på barn. För en översikt av forskning inom 
detta område se Carlsson & von Feilitzen (1998). Rönn
berg (1997, 1998) har vidare intagit en självständig po
sition i dessa debatter om medieeffekter och moral.

10 Den under hösten 1998 aktuella diskussionen om 
"trams" - teveunderhållning i form av såpa och tävlingar 
- pekar på denna uppfattning. Teveunderhållning, som 
Expedition Robinson, vinner stort genomslag både
hos publik och i media och hotar därmed att tränga un
dan annat medieinnehåll. Nästan en tredjedel av Sveri
ges befolkning följde finalen i tävlingen och kvällspressen

publicerade mycket material om programmet 5-7 decem
ber 1998. Se även Göransson (1998) för en intervju med 
programledaren -  reportern som blivit underhållnings- 
företagare.

11 Putnam (1996) anklagar teve för att lösa upp sociala 
nätverk och minska det medborgerliga engagemanget. 
Televisionen har medfört en privatisering av fritiden som 
går ut över andra aktiviteter och engagemang i gemen
samma frågor. Williams (1974) lyfte också fram eterme
diernas privatisering av vardagen. Medieanvändning blir 
i tilltagande grad något som var och en sysslar med för 
sig.

12 Grunden för denna kritik av massmediernas kunskaps
innehåll lades av Walter Uppman (1922) i en diskussion 
om opinionsbildning och demokrati. Utifrån tesen att all 
verklighetsuppfattning är förmedlad via vår,p föreställ
ningar/bilder drog han slutsatsen att samtidens nyhets
medier (tidningar och tidskrifter) endast kunde förmedla 
bristfälliga bilder (pictures in our heads). Uppman satte 
istället sin tro till experter och vetenskap för att formu
lera tillförlitliga föreställningar. Samma argument
och lösning finner vi i Sven Öhmans (1993) kritik av 
populärvetenskapen. En kunskapsteoretisk utgångspunkt 
för sin tevekritik har också Postman (1985:24) då han 
hävdar att tevemediet fungerar dåligt som forum för 
offentliga samtal om kultur och politik. Postmans kritik 
är dock ingen allmän mediekritik utan inriktad just på 
tevemediet och problem med den kunskapsform mediet 
odlar fram. Den erbjuder bilder och känslor som passar 
väl för underhållning men dåligt för resonemang och ana
lys.

13 Baudrillard (1986:330) formulerar det på följande sätt: 
"Situationen tillåter oss inte längre att isolera verklighe
ten eller den mänskliga naturen som en grundläggande 
variabel. Resultatet är därför inte alls någon tilläggs
information eller någon belysning av verkligheten, utan 
tvärtom,eftersom vi aldrig i framtiden kommer att kunna 
skilja verkligheten från dess statistiska, simulerade pro
jektion i medier, ett tillstånd av tveksamhet och av defini
tiv ovisshet om verkligheten."

141 genomsnitt ägnar svenskar ungefär sex timmar om 
dagen åt medieanvändning, Mediebarometer 1997 
(1998).

15 Inom journalistikområdet fördes under 80-talet dis
kussion i dessa termer. Forskare som Furhoff (1986) 
och Thurén (1988) bidrog också till debatten om yrkes
roll och den goda journalistiken. Dagens diskussion tycks 
merfokuserad på att ställa diagnos än att erbjuda lös
ningar inför framtiden.Innan journalistiken dör (Kron- 
marker & Nurmi 1997) och Ingen längtar efter mera m e
dia (Johansson & Rabe 1998) är två exempel på böcker 
där journalister kommenterar dagens mediasituation och 
implicit för fram idéer om önskvärda medier och god jour
nalistik.
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16 Skurken i filmen Tomorrow Never Dies från 1997 kal
las Elliot Carver och leder den världsomspännande medie
koncernen Carver Media Group. För att ge skjuts åt sin 
nya 24-timmars nyhetskanal försöker han iscensätta ett 
krig mellan Kina och Storbritannien.

17 Ett exempel utgör Hvitfelt (1996) som betraktar ame
rikanska media som föregångare och mönsterbildande

18 En genomsnittlig dag 1997 tittade 84 procent av den 
svenska befolkningen (9-79 år) på teve och 82 procent 
lyssnade på radio. Vi lyssnade på radio i två timmar och 
tolv minuter och tittade på teve en timme och trettiofyra 
minuter (Mediebarometer 1997).

19 Iakttagelsen är en egen bearbetning av två källor. En 
undersökning av journalistkåren från 1989 och en un
dersökning av svenska nyhetsjournalister en dag i februari 
1992 (se Weibull 1991 och Ekström & Nohrstedt 1996). 
Den senare är också ett exempel på hur journalistik ana
lyseras utifrån nyhetsjournalistikens villkor. I delstudien 
En nyhetsdag (Nohrstedt 1994) uteslöts bland annat 
sport-, familje- nöjes-, kultur- och featurejournalistik från 
undersökningen. Ekström har i senare arbeten undersökt 
andra former av journalistik, bland annat i studier av pro
grammen Svart eller Vitt och Striptease (1996, 1997, 
1998).

20 Enligt Mediebarometern 1997 läste omkring 20 pro
cent en facktidskrift eller organisations- medlemstidskrift 
under en genomsnittlig vecka. För de i yrkesverksam ål
der låg siffran omkring 30 procent.

21 Habermas (1962).

22 Den helt företagsinterna diskussionen och kritiken läm
nar vi utanför beskrivningen, eftersom den inte är offent
lig. Det är en intern angelägenhet som inte når en vidare 
publik och som därmed inte direkt bidrar till en offentlig 
dialog om medierna. Att en sådan diskussion förs är dock 
viktigt för en fungerande offentlig dialog och en förutsätt
ning för att kritik skall leda till förändringar på medier och 
redaktioner.

23 För en analys av ett debattprogram om medier, Asch- 
bergs Diskutabelt, se Ekström & Nohrstedt (1996).

24 Makt & Media, som började utkomma 1993, är det 
främsta exemplet på en svensk specialtidskrift om me
dier med diskussion och analys som centralt inslag. Ut
givningen av tidskriften har dock upphört och det är oklart 
om den kommer att återupptas.

25 Ord & Bild har under 90-talet innehållit flera medie- 
kritiska bidrag. Under 1998 har också tidskrifterna ETC 
och bang gjort uppmärksammade specialnummer om 
media. ETC för huvudsakligen vidare den svenska debat
ten (Boéthius och Nerman) medan bang för fram en fe- 
ministisk kritik av medierna och "mainstreammedia”. 
Även här medverkar Boéthius.

26 Publicitetsregler, Yrkesregler och Regler mot textreklam 
utgör de tre viktigaste delarna av Spelregler för press 
radio TV (1997). Bakom reglerna står Svenska Journalist
förbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Publicist
klubben, public servicebolagen (SR, SVT och UR) och 
Radioutgivarna. Reglerna är i första hand relevanta för 
tryckta media men tillämpas i den mån det är möjligt 
också på etermedier. För etermedier finns en mer utför
lig rättslig reglering som övervakas av Gransknings- 
nämnden för radio och TV samt Radio- och TV-verket.

27 Utges med ungefär sex utgåvor per år och kan prenu
mereras via Tidningsutgivarna.

28 Enligt svensk rätt är det också utgivaren som är rätts
ligt ansvarig för de yttranden som en debattör eller in
sändarskribent publicerar i en tidning. Samma sak gäller 
normalt i ett radio- eller teveprogram. Undantag kan här 
göras för ett speciellt program samt gäller generellt då 
det rör sig om en direktsändning från ett evenemang som 
ej anordnas av det sändande företaget.

29 Under hösten 1998 hade SVT en sådan hearing om 
digital television.

30 Det sker dels under förberedelserna för programmet - 
genom urval av deltagare, research om deras uppfatt
ningar och sammankoppling med andra deltagare -  och 
under programmet genom programledarens fördelning av 
ordet samt följdfrågor. I många stycken påminner detta 
om en teaterproduktion -  utifrån en idé om ett problem 
skrivs ett manus, nyckelroller identifieras och besätts. 
Det hela framförs sedan på en scen under aktiv regisse- 
ring.

31 Svensk medieforskning behandlas något i nästa av
snitt, men inte med den utförlighet som skulle krävas.

32 Asp (1986, 1997) har empiriskt sökt kartlägga detta 
avseende opinionsbildningen och politikens område.

33 Forsättningen av texten syftar visserligen på att medi
erna inte speglar verkligheten utan är med om att skapa 
den. Den retoriska effekten framgår dock tydligare ge
nom denna återgivning.

34 Det är värt att notera att Hernes kriterier inte är sprung
na ur empirisk forskning. De är istället resultat av en 
insiktsfull reflektion över medierna i det informationsrika 
moderna samhället. Ytterligare en reflektion om dem är 
att de rätt tillämpade pekar mot just den goda journalis
tiken - förmågan att på ett klargörande sätt lyfta fram en 
huvudmotsättning och gestalta den på ett konkret och 
begripligt sätt som väcker intresse hos en läsare.

35 I Jensens studie granskas fyra mediekritiker: Dwight 
McDonald, Daniel Boorstin, Stuart Ewen och Neil Post
man.

36 Se Petersson & Carlberg (1990) och Althedie & Snow 
(1991).
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37 Asp (1986, 1997) resonerar också på detta sätt i sin 
analys av mediernas makt. Han gör dock en skillnad 
mellan makten över publiken och makten över innehål
let. Med det förra menas politiskt relevanta medieeffekter 
på publiken och med det senare makt över det politiska 
medieutbudet. Asp drar slutsatsen att medierna har ef
fekter på mottagarna, men att de inte alltid själva styr 
över utbudet. Den strategiskt viktiga frågan blir därmed 
makten över innehållet. Ett studium av detta kräver stu
dier av organisation och praktik i medieföretag och på 
redaktioner, vilket också skett i den senare studien 
(1997).

38 En sådan lösning har bland annat förts fram av 
Baudrillard (1986).

39 Hickethier talar om etnografen, men i Sverige skulle 
det då rimligtvis handla om antropologen eller etnologen.
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ABSTRACT 

Media power and media criticism: 
Towards a mapping of the field of media criticism
GÖRAN SVENSSON

In the late 90s critical debate and research on the media have gained wide 
attention. Media criticism and critique is becoming a central political, social and 
scientific issue. In the article the concept of media criticism is discussed. Media 
criticism is interpreted as public discourse assessing the media and media impact. 
Beyond a dialogue on media policy and media practice, criticism offers highly 
polarized and partly mystifying accounts of the media and its social and cultural 
impact. The heated debate on media is interpreted as part of a social struggle 
between different social institutions (markets, politics, science and media) and as 
different models for action and knowledge. New forms and arenas for media 
criticism are also suggested and discussed.


