
Fredagen den 9 november 1990 var en 
historisk dag för både Nerikes Allehan

da och Expressen. Då kunde Expressens 
VD Åke Ahrsjö (till vänster) och chefre
daktör Bo Strömstedt under Allehandas 

VD Lennart Ohlsson-Leijons glada 
överinseende trycka på startknappen 

och inleda tryckningen av en del av 
Expressens upplaga i Allehandas nya 
tryckpress i Örnsro. Avtalet om tryck

ningen, som kommit att betraktas som en 
presshistorisk händelse, innebär att 

Allehanda trycker 130 000 ex av Expres
sen på vardagar och 200 000 på sönda
gar. Det har dessutom medfört ett 30-tal 

nyanställningar vid Allehanda. 
Foto: Anders Erkman. 

sättas på pränt med giltighet för alla företag och alla 
lägen. Men det finns några allmängiltiga drag. För ord
föranden är det viktigt att skilja mellan ett starkt eget 
engagemang och den klåfingriga lusten att lägga sig 
i. Det tog troligen några år att finna den rätta rå
gången. Det är ordföranden som - vid sidan av upp
giften att leda styrelsens sammanträden - bör vara
verkställande direktörens naturligaste samtalspartner
i viktiga lägen och gärna en och annan gång i det dag
liga. Så fungerar ett "bollplank". Därtill då och då vara
impulsgivare och någon enstaka gång korrigerare. I
ett antal brev till Lennart Ohlsson-Leijon har jag un-
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der årens lopp därtill lagt mig vinn om att söka defi
niera var hans styrka ligger och var hans framgångar 
har sin rot. Även den mycket duglige behöver få veta 
hur hans omgivning ser honom och hans arbete. Det 
är omdömen och analyser som nått honom, när han 
stått inför skiljevägar. Kanske skulle det roa någon per
sonintresserad läsare att se dessa brevutdrag på tryck 
just här. Men se så roligt skall vi inte ha! Även en dags
tidning - det öppnaste av svenska företag - har rätt 
till sina tysta gårdar. Följ i stället den verkställande di
rektören under år framöver. Han befinner sig alltjämt 
mitt i loppet och är väl värd även läsarens stilstudie. 

Med medierna mot 2000-talet 

- en orättvis betraktelse
Av Hans Bergström 

UTVECKLING: 

TOBEIS TO DO 
Aristoteles 

TODOIS TOBE 
Jean-Paul Sartre 

DO BE DO BE DOO 
Frank Sinatra 

(hämtat från Kaj Glans mediekritiska essä "Om en 
ny Sinatra-doktrin" i tidskriften Smedjan september 
1992) 

Nerikes Allehandas första 150 år är en fantas
tisk historia om framgång, på alla plan. 

□ Tidningen har nått en exceptionellt stark och uthållig
förankring hos sin publik. Hundratalet exemplar i 
veckan år 1843 har blivit över 70 000 sålda tidning
ar per dag år 1993. Ingen annan svensk dagstidning 
har som Nerikes Allehanda lyckats öka sin upplaga 
vartenda år under snart ett halvsekel. 
□ NA är samtidigt en ekonomisk succe. Inga moderna
utmaningar, försök har inte saknats, har rubbat den
na gamla produkts särklass som annonsorgan och dis
tributionsform. Den ekonomiska stabiliteten på hög
nivå är påfallande när man jämför med riksmedier i
kris.
□ NA:s liberala grundideer, med en i stora drag obru
ten linje under 15 årtionden, är också det moderna Sve
riges framgångsformel. Detta står i dag ännu klarare
genom den sidobelysning av basen för vår egen ut
veckling som sammanbrottet i Östeuropa har gett.
Liberala reformer och institutioner- som folkskolan,
aktiebolagslagen, näringsfriheten, frihandeln, en po
litisk representation byggd på individprincipen, ytt
rande- och trosfrihet, hederlig byråkrati och oväldi
ga rättsorgan - gav de avgörande förutsättningarna för
att Sverige skulle kunna lyfta snabbare i industriali
sering och välstånd än något annat land i Europa mel
lan 1870 och 1930. En annan viktig faktor var förstås
den långa freden, där liberalismen spelade en central
roll för att unionsupplösningen 1905 gick fredligt till
och för att den konservativa Tysklandsaktivismen i
samband med första världskriget bromsades. Väl-

7 NA 150 år 

färdsarrangemangen som trygghetskomplement till 
marknaden var också en liberal grundide som verk
samt bidragit till att den dramatiska omvandlingen av 
det svenska samhället fått en socialt jämförelsevis 
fredlig karaktär. Observera att jag här har pekat på ide
lin jer, inte partimönster. 
□ NA står dessutom med obruten framtidsoptimism
på sin 150-årsdag. Den stora regiontidningen framstår
som oslagbar även i satelliternas, dataskärmarnas och
radioreklamens tidevarv. Dess ide är entydig, dess
roll oersättlig. Det gör uppgiften tydlig och framtiden
ljus. Andra medier är mycket mer fladdrigt sökande,
tidningar på andra nivåer (riket, Europa) avsevärt
osäkrare på sin placering i ett landskap som är nytt,
medialt och politiskt. Regionen lever som föreställ
ning och med den regiontidningen som företeelse.

En 150-åring så formidabel i sin framgång och så 
förmögen i sin framtidstro inbjuder till beundran men 
just därför också till en kritisk betraktelse. Enligt min 
mening ger utvecklingen av medierna och journalisti
ken anledning till allvarlig oro. Det är en oro som i 
första hand gäller karaktären på vårt samhälle och 
vår demokrati. Men om den har grund ställer den 
samtidigt tidningarna inför frågor som alls icke bör be
svaras med trygg självbelåtenhet. 

Problemets kärna ligger i kontrasten mellan verk
ligheten och beskrivningen av den. Vi har allt mer kun

skapskrävande realiteter som skildras av allt dummare 

medier. 
□ Påståendet att verklighetens uppgifter är större än
på mycket, mycket länge kräver ingen utförlig be
visning. Sverige möter dessa år två krav av historisk
vidd. Det ena är att hantera vår värsta industriella
kris sedan början av 20-talet. Krisen inverkar på allt,
inte minst kommunernas finanser. Det andra är att stäl
la om praktiskt taget alla våra institutioner till nya vill
kor. Se på de tio dyraste offentliga systemen, från
ATP till försvaret. Alla ska de nu göras om under
loppet av ett par år. Dessutom ska vi skriva om hela
arbetsrätten, avreglera offentliga verk och verksam
heter, sälja ut statliga företag, byta växelkurssystem
och penningpolitik, överge neutralitetspolitiken, öpp
na skyddade sektorer som byggande och livsmedel för
europeisk konkurrens och förhandla in Sverige i den
Europeiska Gemenskapen. Vi befinner oss i ett for
mativt moment, ett av dessa historiens öppna ögon-
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blick då gamla förhållanden rasar och nya institutio
ner byggs. Och det som skapas nu görs inte om hur 
som helst sedan. Därför blir det så viktigt för framti
den hur vi hanterar de första åren av 90-talet. 

Även den territoriella nivån för viktiga avgöranden 
(om flyktingar, om valutan, om räntan) förskjuts mel
lan region, nation och Europa. Och en hel generations 
politiska dagordning måste ändras i grunden. Vi kan 
inte ta resursökningen för given, som på 60-talet, sty
ra och ställa med näringslivet, som på 70-talet, eller 
låta bidrag och lånekonsumtion explodera, som på 80-
talet. 90-talets svenska centralfråga blir hur vi res
taurerar Sverige och återskapar en attraktionskraft 
som gör att basen för välstånd i denna nordregion av 
Europa återställs. Teknologin och globaliseringen av 
ekonomin, i kombination, avskaffar gamla svenska för
delar, som särskilt låga elpriser (strömmen köps och 
säljs fritt över Europa), billigt kapital (kravet på ka
pitalavkastning kan inte styras nationellt) och råvaran 
som lokaliseringsfaktor (returpapperet gör London 
till världens främsta råvaruproducent för skogsin
dustri). Kvar står eviga geografiska nackdelar: långa 
transportavstånd och liten hemmamarknad. Svenska 
storföretag producerar allt mindre del i Sverige och 
säljer ännu mindre andel av sin produktion här. Var
för då vara här? Vi måste utveckla och erövra kom
penserande komparativa fördelar, som i grunden kom
mer att ha med kunskap, kunskapsorganisering och 
kunskapsomvandling att göra. Hur vi ska klara detta 
blir det nya fokus för allt seriöst politiskt tänkande om 
Sverige - därtill har vi att ge vårt bidrag till i första 
hand Europas gemensamma framsteg. 

Därjämte och därbortanför finns den stora frågan 
hur de länder som levt under kommunismen ska fin
na sin väg till demokrati, marknad, hopp och stigan
de välstånd i stället för att fastna i kaos, maffiavälde, 
inbördeskrig och förfall, vidare de ofantliga utma
ningar som ställs av miljöhoten, befolkningsexplo
sionen i främst Afrika och folkomflyttningar som 
bland mycket annat föder svåra kulturella motsätt
ningar och farliga försvarsreaktioner även hos oss. Ris
kerna är många och fundamentalt viktiga. Men vi 
kan också få se positiva överraskningar och chanser. 
Östra Tyskland, Polen, Ungern - om bara några år kan
ske detta är beteckningar på ekonomiska under. Mil
jökatastrofer och civilisationshot - vem kan utesluta 
teknologiska genombrott ( oändlig tillgång på billig fu
sionsenergi) och fortsatta asiatiska framsteg (stopp på 
befolkningsbomben) som bryter den kulturpessimism 
som i dag behärskar västerlandet? Vår eras mest ut
märkande drag behöver alltså inte förbli problemen 
och pessimismen. Vi har just upplevt ett av historiens 
största framsteg, nämligen kommunismens samman
brott. Om den svenska restaurationen fullföljs skick
ligt kan åren från 1995 komma att förtjäna beteck
ningen "det goda årtiondet" (långtidsutredningens 
prognosformulering). Europa präglades nyss av Eu-

98 

rofori och fallet 1992 från de höga förväntningarna kan 
mycket väl visa sig ha varit blott en näsknäpp innan 
man går vidare på mer realistisk grund. 

Det utmärkande för tiden är inte att det mesta nöd
vändigtvis går åt skogen utan att mycket av dagens ske
ende har väldig vikt. Vidare att nivåer allt mindre går 
att separera. Allt återverkar nu på allt. Det är en illu
sion att tro att vi kan bygga en stark ekonomi om Sve
rige och Europa dras ner i folkmotsättningarnas mör
ka strömmar. Det är naivt att föreställa sig att regio
ner kan leva obekymrade om och opåverkade av för
ändringar i den större världen. Örebro som kommun 
har till exempel ännu inte sett mer än en svag fläkt av 
de omställningar som den ekonomiska verkligheten 
kommer att tvinga den till. Den sociala kreativiteten 
ställs på lika stora prov som den ekonomiska. 

Verklighetens frågor är alltså extremt stora och 
exceptionellt svåra. Till det kommer att de har två and
ra egenskaper: 

1) De kan inte utan vidare bedömas utifrån vår
vardagliga erfarenhet; sammanhangen i till exempel 
den europeiska ekonomin eller när det gäller pen
sionssystemets funktionssätt inför 2020-talet är för 
komplexa och målkonflikterna för betydande för att 
vi som medborgare ska kunna orientera oss väl utan 
tillgång till även mer teoretiska tolkningsramar. 

2) Teknologins utveckling och gränsöverskridan
den ger nya mycket bestämda restriktioner för den na
tionella politiken. Som maktutredningen uttrycker 
det: vi får en förskjutning från "bör"- till "är"-frå
gor. Det räcker inte med religiösa eller politiska önsk
ningar i samhällsdebatten. Vi behöver alla i växande 
grad realistiska faktiska beskrivningar av olika sam
band och samhällsförhållanden, för att inte blott skri
va i sanden. Det bör alls icke medföra värdenas uttåg. 
Liberala värden som tolerans, öppenhet och social 
inlevelse aktualiseras åter, genom att de på nytt ut
manas. Men den realistiska förståelsen och hand
lingen i vår tids stora frågor - här hemma likaväl som 
i världen - förutsätter alltmer av kunskap på djupet och 
bredden. 
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Källa: Weibull "Svenskajournalister". 

□ Mot dessa nya krav från verkligheten står mitt på
stående om allt dummare medier som förmedlare av
kunskap om samma verklighet. Tesen kräver förvis
so sin motivering. Jag ska strax utveckla den. Men som
en bakgrundsförutsättning bör vi först erinra oss att
betydelsen av medierna ökar kraftigt, genom att en allt
större del av det vi behöver veta medieras. Det beror
till en del på den enorma volymexpansionen av olika
slags massmedier, med nya radiokanaler, nya TV-ka
naler, kabel- och satellittelevisionens utbredning, stör
re tidningar, fler tidskrifter. Men det hänger också
samman med att andra kanaler har försvagats:
□ egenkommunikationen (den personliga erfarenhe
ten) som följd av frågornas växande komplikations
grad och ekonomins globalisering,
□ personkommunikationen (samtal och lärdomar i
folkrörelser med mera) som följd av partiernas och
folkrörelsernas kris,
□ den intellektuella vägen (läsning av böcker) gen
om bokhandelns förfall och utstötning av samhälls
litteratur. Varuhuset NK:s stora och välskötta bokav
delning har typiskt nog hyllor för astrologi och annan
vidskepelse som är bredare än hyllorna för samhälls
böcker.

Iakttagelsen om den försvagade intellektuella vä
gen kan diskuteras. Motargument är befolkningens allt 
högre formella utbildning och den snabba utbred
ningen av olika former av dataarkiv. Här finns po
tentialer, men jag vidhåller tillsvidare mitt påstående. 
Specialkunskapen i olika professionella grupper ten
derar att bli högst avgränsad. Skolan har på senare år 
avsevärt förbättrats i sin träning av färdigheter (som 
matematik och språk) men är alltjämt urusel och ofta 
direkt förfalskande i vad den lär ut om samhälle och 
ekonomi. 

Medborgaren i gemen är alltså starkt beroende av 
massmedierna för att få veta vad som händer och för
stå vad som sker. Genom att det är så tvingas också 
beslutsfattare och makthavare av olika slag att inrät
ta sig efter förhållandet. Föreställningen om mass
mediernas stora och växande roll förstärker därmed 
i sig denna roll. Alla som har intresse av att nå ut till 
allmänheten, eller känner rädsla för att kritiseras in
för befolkningen, tenderar anpassa sig till medierna. 

Det innebär växande bävan för att ertappas med för
summelser eller oegentligheter, en på många sätt nyt
tig skärpning av insyn och kontroll gentemot eliter
nas slutna nätverk i Sverige. Åtskilliga pervertering
ar av handlingsnormer hos landets bankledningar 
under 80-talet hade försvårats om rädslan för besvä
rande yttre granskning då hade varit större. 

Men det medför också en ökande tendens att vin
na mediernas gunst genom att anta deras språk och 
form. Mediernas kriterier för intag och presentation 
av material förvandlas till att också bli politikers, 

myndigheters och organisationers kriterier för utbud 

av material. Maktutredningen visade hur direktiven 

för statens offentliga utredningar numera går ut på att 
dessa viktiga underlag för politiska beslut ska skrivas 
som en tidningsartikel, med rak rubrik, rask ingress 
och rappa förslag, utan den gamla tidens tröttsamma 
genomgångar av historisk bakgrund och faktastudier. 
När hela samhället på detta vis blir beroende av me
dierna eller anpassar sig till medierna får vi ett medie

vridet samhälle (uttrycket först myntat av professor 
Gudmund Hernes i en bok från den norska maktut
redningen 1977). Vridningen kan ske bort från de 
viktiga skeendena, processerna och vägvalen, likaväl 
som till dem. Mediernas ansvar bör öka i takt med de
ras betydelse. 

Min tes om de allt dummare massmedierna är inte 
liktydig med något påstående om att till exempel 
Nerikes Allehanda skulle ha blivit sämre som tid
ning. Den del av NA som jag numera har tillfälle att 
läsa regelbundet, ledarsidan, har blivit bättre och upp
lyser i hög grad läsarna om tidens stora frågor och kom
plikationer. Den har utvecklats till en av Sveriges 
främsta motståndare till ytlighet och populism. 
□ K valitetsfrågan har tre element:

1. Vilka krav ställer den verklighet som medierna
har till uppgift att orientera om? 

2. Vilka medier är allmänhetens huvudkällor för in
formation? 

3. Hur förändras vart och ett av dessa medier?
En relativ kvalitetsförsämring kan således ha tre oli

ka grunder: 
□ Verkligheten kan förändras så att den kompetens och
de prestationer som tidigare var tillräckliga inte läng
re räcker till.
□ En förskjutning kan ske mellan medier, så att me
dier med stort informationsinnehåll försvagas hos all
mänheten i förhållande till medier med mindre inne
håll.
□ En förskjutning kan ske inom ett medium från
hygglig till sämre informationskvalitet.

Man måste ta hänsyn till krav, intag och utbud. 

Även om tidningar som Nerikes Allehanda och Da
gens Nyheter skulle vara oförändrat bra kan den sam
lade mediekvaliteten försämras genom att 1) infor
mationsbehovet ökar, 2) sämre medier och kanaler ökar 
sin andel av mottagarnas tid i förhållande till bättre, 
3) radio, television och kvällstidningar utvecklas i
negativ riktning. Jag påstår att alla dessa tre tänkba
ra förändringar håller på att inträffa. 
□ Den första förändringen har jag redan beskrivit. Men
den ställer följdfrågan om den möjliga förmågan hos 
journalistkåren att motsvara de nya och växande kra
ven. Här finns några skäl till oro: 
□ Utbildningsnivån.Rimligen borde de svenska jour
nalisternas utbildningsnivå vara stigande över tid. 
Men så är inte fallet. Hösten 1989 gjorde professor 
Lennart Weibull och hans medarbetare vid Göteborgs 
universitet den senaste stora journalistundersökning
en. Andelen med någon form av högskoleutbildning 
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( utom journalistinstitut/journalisthögskola) visade sig 
vara följande i olika åldersgrupper: 

52 år och uppåt 60 procent 
45-51 år 45 procent 
37-44 år 37 procent 
31-36 år 35 procent 
under 30 år 48 procent 
I 90-talets medelåldersgeneration på redaktioner

na har två av tre inte läst på universitet eller högsko
la, än mindre avlagt en grundexamen som jurist, eko
nom, naturvetare, samhällsvetare eller humanist, med 
den grundläggande läsning samt träning i systematisk 
analys av ett stort material och respekt för veten
skaplig metod som det innebär. De flesta kompense
rar heller inte bristen med de varierade livserfarenheter 
som utmärkte tidigare generationer. 

Utbildningssvackan märks dagligen konkret även 
i tidningarna, bland annat i form av okunnig behand
ling av statistik. 

Medierna kan svårligen i efterhand via interna kur
ser ge den grundutbildning som borde ha föregått 
journalistkarriären. Därför måste de göra strategiska 
rekryteringar utifrån av kompetenser som saknas. 
Men kompenserande insatser måste likväl komma 
till för att vidareutbilda existerande journalistkår. En 
tillgång man då har är att de kullar som under ett an
tal år har sökt sig till journalistiken utgör gräddan av 
ungdomar från gymnasierna. De yppersta betyg har 
krävts för att komma in på journalisthögskolorna. Det 
är en högintelligent och receptiv grupp vi talar om. Om 
den bara återvann en del av den ödmjukhet inför sak
frågornas djup och komplexitet som journalistutbild
ningen berövat den, har den alla förutsättningar att skär
pa sin kompetens. 

□ Samhällsperspektivet. Mediernas logik, vad som be
lönas i yrkesrollen och främjas av ett mediums egen
skaper, betyder nog mer än politisk åsikt för hur in
nehållet väljs och formas. Men man kommer inte 
ifrån att det grundläggande samhällsperspektivet spe
lar en roll för urvalet av ämnen och sättet att behandla 
ett material. Den journalistiska frihets graden har i ett 
historiskt perspektiv växt, av flera skäl. Ett är den starkt 
ökade händelse-, sensations- och informationsmäng
den, som ger ökad makt åt grindvakterna, de som 
väljer ut vad som ska förmedlas och hur. Ett annat är 
professionaliseringen av journalistkåren, den allt star
kare egenföreställningen att journalister utgör just en 
.kår med en alldeles särskild och självständig och 
mycket betydelsefull samhällsroll - och ej främst är 
förmedlare av andras budskap eller har att agera ut
ifrån en tidnings deklarerade politiska linje. 

Andelen journalister med motsatt blockuppfatt
ning i förhållande till ledarsidan har på tidningarna ökat 
från 14 procent 1968 till 27 procent 1973 och 40 pro
cent 1989 (Weibulls journaliststudie). Denna utveck
ling skulle kunna vara gynnsam för informationen, om 
den innebar att nyhetsjournalistiken blev mer objek-
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tiv, allsidig och frigjord från de partipolitiska defini
eringarna. Till en del förhåller det sig nog så; ett ex
empel är Aftonbladets politiska reportage, som under 
Lena Mellins ledning är mycket mer sakligt informativt 
nu än förr. Men det är väl belagt att den svenska jour
nalistkåren har en mycket vidare ambition och egen
uppfattning. På en fråga i Weibulls med flera journa
listundersökningar 1989 svarar journalisterna själva 
så här om olika gruppers inflytande över den upp
märksamhet som olika ämnen får i den politiska de
batten. 

Andel journalister som bedömer att olika grupper 
har "mycket stort inflytande": 

Journalister i press, radio och TV 
De stora intresseorganisationerna 
Regering och departement 
Näringslivet 
De politiska partierna 
Offentliga myndigheter 
Riksdagen 
Folkrörelserna 
Allmänheten 

60 procent 
42 procent 
37 procent 
36 procent 
32 procent 
18 procent 
12 procent 
7 procent 
1 procent 

Kent Asp skriver i sin doktorsavhandling "Mäktiga 
massmedier": "Man kan skönja en mediekrati där ak
törerna inom massmedierna på egen hand avgör vad 
den politiska debatten skall handla om, hur den skall 
tolkas och kanske också vilka slutsatser medborgar
na skall dra av den." 

Den nya journalistsynen på samhället tilldelar jour
nalistkåren en unik roll, skriver maktutredningen i 
sitt slutbetänkande (SOU 1990:44). "Journalisternas 
uppfattning blir att ta ledningen ... tanken bygger på 
en alldeles speciell demokratiuppfattning. Det rör sig 
om en egenartad blandning av elitism och populism. 
Journalistens förmåga att genomskåda makthavarna 
blir avgörande för demokratin. Folket å andra sidan 
både upphöjs och misstros. Journalisten har folkets 
uppdrag att nå och förmedla den kunskap som folket 
inte förmår finna på egen hand. Samtidigt medför fo
kuseringen till avslöjandet att det också är journalis
ten som avgör vilken kunskap folket vill nå. Det blir 
journalisten och inte medborgaren som drar slutsat
sen. Den allsidiga informationen får därmed stå till
baka för hjältedådet." 

Med denna utveckling kan man inte gå förbi frå
gan om journalisternas samhällssyn. Man finner då 
snabbt att den svenska journalistkåren, sedd som hel
het, har en anmärkningsvärt stark egen lutning. 

1989 uppgav sig 22 procent av journalistkåren stå 
vänsterpartiet kommunisterna närmast bland de poli
tiska partierna (maktutredningens journalistunder
sökning). Samma år som kommunismen faller sam
man i allt sitt elände runtomkring vårt land uppger sig 
alltså nära en fjärdedel av de svenska journalisterna 
närmast stödja kommunistpartiet! Andelen bland 40-
talisterna var 24 procent och bland journalister föd-

da på 50-talet, journalisthögskolegenerationen, hela 
30 procent! Hälften, 47 procent, i denna generation 
uppger sig stödja kommunisterna eller miljöpartiet. 
Bland medierna var andelen vpk-are störst hos kvälls
tidningarna samt Sveriges riksradio, båda med 29 
procent. Maktutredningen finner dessutom att jour
nalisterna genomgående ligger till vänster om ge
nomsnittsväljaren för varje parti, den vpk-röstande 
journalisten till vänster om den vanlige vpk-väljaren 
0 S V. 

Så sent som 1968 var det blott 3 procent av jour
nalisterna som i en motsvarande undersökning upp
gav sig vara kommunister. Kommunistpartiets andel 
i hela väljarkåren har legat ungefär still under åren mel
lan de båda undersökningarna. Förklaringen till kom
munismens popularitet bland journalister ligger allt
så inte i en allmän samhällsutveckling utan helt och 
hållet i rekryteringen till journalistyrket under 70-
och 80-tal. 

Även den genomgång av åsikter i olika sakfrågor 
som maktutredningen gjort visar att journalistkåren av
viker dramatiskt från allmänheten. Främst rör det sig 
om en rödgrön tendens. 

Av Kent Asps uppsats i boken "Svenska journalister 
- ett grupporträtt" framgår att 47 procent av de jour
nalister som bevakar samhälle och politik placerar sig 
själva allra längst till vänster (skal värdena 0-3) på en 
vänsterhögerskala från O till 10. 14 procent placerar 
sig på motsatt del av skalan (skalvärdena 7-10). Mest 
till vänster ligger de med journalisthögskola som bak
grund, 53 procent vänster mot 7 procent på den hög
ra delen. 

Om än obekväm måste frågan ställas hur en jour
nalistkår med så massiv övervikt för ett samhällsper
spektiv i nära anknytning till kommunister och mil
jöpartister klarar att informera om de två största svens
ka frågorna under 90-talets första hälft: kravet på 
restaurering av ekonomin samt EG-frågan. 

Den första gedigna studien av EG-rapporteringen 
i dagspress, radio och TV visar på stora snedvridningar 
i EG-negativ riktning, särskilt i rubriker och ingres
ser (Ulf Wallin: "EG - hot eller löfte", Göteborgs 
universitet 1992). Frågan är inte blott hypotetisk hel
ler när det gäller ekonomin. I en systematisk studie av 
mediahanteringen av den förra ekonomiska krisen, ef
ter Opec II i början av 80-talet, samt journalistikens 
förändringar finner professor Jörgen Westerståhl och 
dr Folke Johansson vid Göteborgs universitet att sär
skilt televisionen ägnade sig åt "en permanent pågå
ende mobilisering av särintressena i samhället", gent
emot allmänintresset att reda upp samhällsekonomin. 
"Att spara med TV kan under sådana förhållanden bli 
en nästan omöjlig uppgift." De belägger också att 
"den nyhetsideologi som bröt fram under 60-talet och 
som ännu satte sin prägel vid 80-talets ingång över
ensstämmer i flera viktiga avseenden med vpk:s sam
hällssyn." ("Bilden av Sverige", SNS 1985). Vill re-

daktioner de närmaste åren ägna minst lika stor ener
gi åt att granska kommunernas ekonomiska status 
och misskötsel som att skriva om missnöje med åt
gärder för att få ekonomin i balans? Har de kompe
tensen för att klara uppgiften i så fall? 
□ Generationsrisken. "Den viktigaste slutsatsen är att
den svenska journalistkåren åsiktsmässigt är en syn
nerligen homogen grupp", sammanfattar Margareta
Melin sin uppsats i "Svenska journalister - ett grup
porträtt". Den har ett dominerande perspektiv politiskt,
men också i sin yrkesroll. Det stora idealet är "spår
hunden", Watergateavslöjaren, inte den neutrale rap
portören. Men till detta kommer en tredje homogeni
tet, generationserfarenhetens. "68-orna har erövrat
journalistiken", konstaterar Lennart Weibull. I ål
dersintervallet mellan 30 och 44 år fanns vid 90-ta
lets ingång drygt hälften av de svenska journalister
na - mot en dryg tredjedel för två decennier sedan.
Weibull fortsätter: "Mycket talar för att journalist
kåren under de närmaste två decennierna kommer att
åldras med denna grupp. Den försämrade konjunktu
ren för dagspressen i början av 1990-talet med an
ställningsstopp som följd bidrar troligen till att ytter
ligare befästa detta mönster."

Weibull citerar Bengt Nermans omdöme i boken 
"Om erfarenheten" (Bonniers 1982) att det är "farligt 
med yrkeskårer med homogen sammansättning, ut
bildning och inriktning och med totala anspråk". 

Medierna måste ägna särskild uppmärksamhet åt 
ålders- och erfarenhetsstrukturen på redaktionerna. Pro
blemet blir extremt svårt under år när man har litet ut
rymme för att nyrekrytera (pensionsavgångarna är 
små under 90-talet, och de blir på till exempel DN ännu 
mindre framöver genom de specialerbjudanden om att 
lämna i förtid som har getts under 1992-93 års kris). 
En utomordentlig genomgång av vad som händer i or
ganisationer som åldras med en generation görs av kul
turgeograferna Rolf Ohlsson och Per Broome i boken 
"Ålderschocken" (SNS 1988). 
□ Den andra förändring jag påstår är på gång är att
sämre medier och kanaler ökar sin andel av motta
garnas tid i förhållande till bättre. Påståendet rymmer
två delar, dels att det finns bättre och sämre medier,
dels att de sämre ökat i förhållande till de bättre. Det
förra påståendet måste kvalificeras. Det jag talar om
är väsentlig information i tidens stora samhällsfrågor,
den medieuppgift som journalistprofessorn Kent Asp
formulerar så här i boken "Uppdraget" (Tiden 1992):

"Massmedierna bör förse medborgarna med så
dan information att de fritt och självständigt kan ta ställ
ning i frågor som rör samhällets angelägenheter. Ju 
bättre medierna fullgör denna uppgift, desto mer bi
drar de till att uppfylla det grundläggande demokra
tiska värdet fri åsiktsbildning." 

Jag bestrider inte att televisionen är bäst på lång
filmer och ishockeymatcher, ej heller på att ge käns
lonerven i ett skeende. Frågan här gäller olika mediers 
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informationsvärde. Denna fråga har Kent Asp syste
matiskt undersökt för sin doktorsavhandling "Mäkti
ga massmedier - studier i politisk opinionsbildning". 
Hans empiriska material är folkomröstningskampan
jen i energifrågan 1980, då samtliga medier skärpte 
sig extra. Asp ställer frågan hur mycket "beslutsre

levant information" medborgaren fick i olika medier. 
Han granskar tre variabler: 
□Informationstäthet, andelen relevant information av
det totala innehållet ( ett mått på risken att det viktiga
drunknar i det ovidkommande).
□ Informationsbredd, grad av förekomst av mängden
teoretiskt relevanta argument i en fråga.
□ Informationsdjup, d v s  i vad mån ett medium till
handahåller modeller och redskap som bidrar till att
medborgaren själv kan analysera ny information, sät
ter in argument och händelser i ett sammanhang samt
utreder orsaker och konsekvenser.

Asp finner stora skillnader mellan medierna. "I 
storstadsmorgontidningarna förekommer t ex 6-7 
gånger så många argument - informationsbitar - som 
i Sveriges Radios nyhetssändningar." Detta beror till 
en del på att tidningen har så mycket större informa
tionsutrymme än televisionen. Men TV:s nyhets
sändningar visar sig också vara mindre informa
tionstäta, alltså rymma mindre information per tids
enhet, än särskild storstadsmorgontidningarna ( däremot 
är de i undersökningen mer informationstäta än kvälls
tidningarna). I fråga om informationsbredd har Dagens 
Nyheter ett fyra gånger högre indexvärde än Rap
port, Aktuellt och Ekot. Med hjälp av Pejlingar och 
andra specialprogram lyfter televisionens samlade ut
bud till ett hyggligt värde när det gäller informa
tionsdjup. Bilden av televisionen blir mera gynnsam 
än till vardags, på grund av de extrasatsningar den gjor
de inför folkomröstningen. 

Kent Asp summerar: "Tillgången till en storstads
morgontidning innebär således avsevärt större möj
ligheter att skaffa sig information som kan ligga till 
grund för ett ställningstagande i kärnkraftsfrågan än 
tillgången till andra nyhetsmedier. I de båda stock
holmskvällstidningarna och i den stora landsortstid
ningen finns det också stora möjligheter att skaffa 
sig information, medan möjligheterna är betydligt 
mer begränsade i landsortspressen och i etermedier
nas nyhetssändningar. ( ... ) 

Vi har kunnat visa att skillnaden mellan de olika 
mediernas informationsvärde var mycket stor. Stor
stadsmorgontidningarna uppvisade det största infor
mationsvärdet, medan nyhetssändningarna i eterme
dierna uppvisade det lägsta." 

Det Asp påvisar med siffror och kyliga ord har and
ra uttryckt mera drastiskt. ''TV är mer än andra det kon
kretas och sinnligas medium", skriver socialpsyko
logen Lorentz Lyttkens i tidskriften Smedjan (sept 
1992): "Exemplet blir lätt förklaringens fiende. Kon
kretiseringen går hjärtats, inte huvudets väg. Den 
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vädjar till motvilja eller medkänsla, avståndstagande 
eller identifikation. Men knappast förståelse av sam
manhang, problematisering eller kritisk granskning. 
( ... ) "Personifieringen tycks oupplösligt inbyggd i 
TV-mediet. Dess liv är det mänskliga ansiktet. Blick
en, uttrycket, tonfallet är starkare än ordet, tanken 
och argumentet." 

I sin essäsamling "Till det normalas försvar" skri
ver den tyske författaren Hans Magnus Enzensberger 
om "Nollmediet" (Norstedts 1992). "Det enda verk
ligt Nya med de Nya Medierna tycks vara det faktum 
att ingen av deras styresmän någonsin har slösat så 
mycket som en tanke på något som helst innehåll. Var
je ekonomisk, teknisk, juridisk och administrativ 
aspekt av deras verksamhet blir föremål för ingåen
de analys och förbittrade strider. Bara en faktor spe
lar ingen roll för TV-industrins diktan och traktan: pro
grammet. Diskussionen gäller vem som betalar och 
vem som inkasserar, när, var, hur och av vem, men ald
rig någonsin vad som skall sändas. En sådan inställ
ning hade varit otänkbar gentemot alla tidigare me
dier." 

Kvällspressen och veckotidningarna gjorde pion
järinsatser för att befria medierna från innehåll, iro
niserar Enzensberger. "Det avgörande framsteget kom 
emellertid först med de elektroniska medierna. Det vi
sade sig nämligen att alla försök att skapa ett tryckt 
nollmedium stöter på oövervinneliga hinder. Vill man 
befria skriften från varje betydelse måste man ta till 
extrema lösningar. . . Det beror förmodligen på att 
iden om en nollektyr är självmotsägande. Läsaren, var
je läsare, har nämligen den fatala ovanan att vilja 
åstadkomma sammanhang och att leta efter något så
dant som en mening till och med i den grumligaste bok
stavssoppa. ( . .. ) 

Det är språket självt som producerar något slags mi
nimalprogram. För att bli av med denna störfaktor har 
förnyarna som länge har gått lösa på radion konsekvent 
dragit ner på talsändningarna ... Först de visuella tek
nikerna, främst bland dem TV, är i stånd att verkligen 
kasta av sig språkets börda och upplösa allt som en 
gång hette program, betydelse, innehåll. Nollmediets 
oanade möjligheter kan visas med ett enkelt experi
ment. Sätt ett sexmånaders barn framför en löpande 
videoapparat. Spädbarnet är redan av hjärnfysiologiska 
skäl ur stånd att tyda och dechiffrera bilderna, varför 
frågan huruvida de betyder något inte ens kan ställas. 
Ändå väcker de brokiga, flimrande, lysande fläckar
na ofelbart och helt oberoende av vad som visas på 
skärmen ett uthålligt och innerligt, man frestas att 
säga vällustigt intresse. Barnets varseblivningsappa
rat är på underbart vis sysselsatt. Effekten är hypno
tisk. Omöjligt att säga vad som försiggår inom det; men 
spädbarnets ögon där TV-bilden speglas antar ett så 
hänryckt, självförglömmande uttryck att vi frestas att 
prisa det saligt." 

Enzensberger försvarar tittaren. Denne använder 

TV-mediet som en drog, som psykoterapi. Som sådant 
är det utmärkt, efter en tröttande dag. "Åskådaren är 
fullt klar över att han inte har med ett kommunika
tionsmedel att göra utan med ett medel för att vägra 
kommunikation, och han låter sig inte rubbas ur den
na sin övertygelse. Just vad man förebrår nollmediet 
ser han som dess charm ... I nollställningen ligger allt
så inte TV:s svaghet utan dess styrka. Den avgör dess 
bruksvärde. Man slår på apparaten för att slå av den." 

Andra har analyserat de viktigaste egenskaperna hos 
den mediala dramaturgi som i synnerlig grad är te
levisionens. Uppdelningarna varierar något hos olika 
författare, men alla innehåller de element som Gud
mund Hernes beskrev 1977: 
□ Tillspetsning. En aspekt framhävs på bekostnad
av alla andra.
□ Förenkling. Med Hernes norska formuleringar:
"Kompleksiteten i budskapet må reduceres, mang
foldigheten begrenses, nyansering innskrenkes, og
det innviklete fremstilles enkelt og konsist."
□ Polarisering. Motsatser ställs mot varandra. Her
nes: "De sikre, enkle og motstridende standpunkter för
driver den pr!llvende holdning, den mer ornfattende vur
dering, den forel!llpige og tvilende oppfatning som
argumenter kan tale både for og mot. En duell h!llrer
med i et drama - og gj!llr sig godt i et melodrama."
□ Intensifiering. "Et heftig utbrudd tilltrekker sig
mer oppmerksornhet enn et sindig inlegg." Konflik
ten lyfts fram.
□ Konkretisering och personifiering. "En demon
stration kan avbildes, men ikke en departementsruti
ne." Sådant som kräver abstrakta kategorier skys.
Historier bör ges en "human touch". "Journalisten",
skriver Lorentz Lyttkens, "kommer att intressera sig
mer för vem som säger eller gör något än för vad som
sägs och görs. Författaren blir viktigare än verket,
slipsknuten intressantare än tanken, makthavaren mer
betydelsefull än hur makten utövas. 'Hur känns det?'

5 1/2 timmar med massmedier per dag 

tv 35% 
-------- video 1% 

--.;r,---...., ______ morgontidning 6% 
, _____ bok 5% 

kvällstidning 2% 
A---- tidskrift 2% 

-- veckotidning 1 % 
serietidning 1 % 
grammofon 5% 

kassett 6% 

radio 35% 

Genomsnittspersonen spenderade 337 minuter pd massmedier en ge
nomsnittlig dag 1991. Etermedierna - tv och radio - stdr för ca 70% av 
denna tid. 

Källa: Mediebarometern 1991. 

och inte 'Vad har hänt?' är den typiska personifierande 
frågan. Det är upplevelser och känslor som hamnar i 
centrum." 

Detta är sätt att dramatisera en presentation. Man 
kan komplettera med ytterligare kriterier för selektion, 
vad medierna har en tendens att särskilt uppmärksam
ma. Det tidskoncentrerade händelseförloppet ges för
steg framför det kontinuerliga, det avvikande framför 
det normala, det negativa före det positiva, det nära i 
tid, rum och kultur före större sammanhang på avstånd 
(t ex ansvaret för ekonomin om fem år). 

Allt kan rentav kläs i en demokratisk målsättning; 
dramatisering och konkretisering är till för att folk ska 
väckas, förstå och känna sig berörda. Därav mängden 
hushållsbudgetar och intervjuer med "folk på gatan" 
i TV:s nyhetsprogram, trots att de ett halvår senare vi
sar sig ha varit helt irrelevanta för den samhällseko
nomiska verklighet som medborgarna lever i. 

Genom bildberoendet och känslokaraktären är te
levisionen det medium som hårdast använder de dra
maturgiska knepen. "Glashuset" är det TV-program 
som utvecklat dem till fulländning i samhällsfrågor. 
I ett inlägg i Sydsvenska Dagbladet den 20 oktober 
1992 redovisar programledarna Bo Holmström och 
Kicki Hultin sin syn: 

"Nu arbetar vi i TV, ett medium som lämpar sig bäst 
för ishockeymatcher, actionfilmer och starka känslo
budskap, typ gråtande kvinnor i resterna av ett sön
derbombat hus. Skall man då ta sig igenom en timme 
med sådana här frågor, utan att det börjar rycka ner
vöst i tittarens fingrar på fjärrkontrollen, så får man 
kanske raljera lite, dramatisera lite och spetsa bud
skapet i början, för att sedan nyansera vartefter pro
grammet går." 

En förskjutning har skett från informationsrika 
medier till informationsfattiga. Enligt Mediebarome
tern spenderade genomsnittssvensken 337 minuter 
på massmedier en genomsnittlig dag under 1991. 37 
procent av tiden används för medier som inte fanns 
ännu i den vardag jag växte upp med, född 1948: TV, 
video och kassett. Morgontidningen står nu för 6 pro
cent av den dagliga mediakonsumtionen, etermedierna 
TV och radio för 70 procent. 

Fördelningen av den dagliga massmediatiden är den 
här: 

lyssnande 46 procent 
tittande 36 procent 
läsande 18 procent 
Herbert Söderström brukar redovisa en studie om 

olika faktorers betydelse för en tittares intryck av det 
som sänds i en nyhetssändning i TV: 

Mimik och plastik 63 procent 
Tonfall 30 procent 
Verbalt innehåll 1 procent 
Även om metod och resultat säkert kan diskuteras 

är det uppenbart att de olika medierna har skilda hu
vudegenskaper. Mimik och plastik dominerar hos te-
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levisionen, tonfallet hos radion och det verbala inne
hållet hos tidningen (mimik, plastik och tonfall trycks 
inte). Med skifte av medier följer därmed också ett skif
te i dominerande informationsegenskaper. Medier 
som i mindre grad uppfattas för sitt verbala innehåll 
har ökat sin andel av vår massmedietid. 

Till TV-flimrets egenskaper hör att det inte ger 
tolkningsmodeller, som gör att tittaren kan sortera in 
det han ser i en kunskapsram. TV-informationen ten
derar därför att ge något bara till dem som redan vet. 
Den kräver förkunskaper och tankemodeller hos tit
taren (se Birgitta Höijers analys av förståelsedjup och 
television i Höijer/Nowaks bok "I publikens intresse 
- om radio och tv i människors liv", Raben & Sjögren
1990). Som Gudmund Hemes uttryckt det: för den som
ska välja hur han ska klä sig har det föga värde att få
veta att utetemperaturen är 32 grader, om han inte sam
tidigt vet om den mäts på en Fahrenheit- eller Celsi
usskala.
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Sändningstid en genomsnittlig dag för olika programkategorier. Svensk 
tv under tre perioder jämfört med ett kabel-tv-område (Borås 1988). 

Källa: Höijer/Nowak "I publikens intresse". 

Till den växande användningen av radion som 
ljudtapet läggs nu ett utbrett "TV-lyssnande" och 
"TV-skval". Apparaten står på, vi rentav hör och ser 
vad som sägs, men väldigt lite fastnar. Detta behöv
de inte vara så allvarligt, om vi kunde lita på Hans 
Magnus Enzensbergers påstående att folk i gemen 
förstår att det är ett "nollmedium" de tittar på. I en stres
sad vardagstillvaro har vi alla behov av att någon 
kväll sjunka ihop i soffan, som "självmedicinering". 

Men de förtroendestudier som har gjorts i Sverige 
tyder inte alls på någon sådan medvetenhet hos all
mänheten. K vällspressen hamnar lågt i förtroende, i 
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dag mer välförtjänt än på länge. Men högst hamnar 
alltid televisionen och radion, högre rentav än "dags
pressen" och den egna morgontidningen. Och när 
folk ombeds välja vilket medium de litar mest på om 
versionerna av en händelse är olika så svarar de all
ra flesta televisionen framför tidningen (undersök
ningar från Styrelsen för psykologiskt försvar). 

Vi kan lugnt påstå att denna relativa värdering av 
informationsvärde för olika medier är felaktig. Hur 
kommer det sig att den ändå håller i sig? Två förkla
ringar ligger nära till hands: 1) Traditionen. Förtro
ende är något mycket långsiktigt. Sveriges Radio har 
en lång tradition av att framstå som officiös och opar
tisk, med radions nyhetssändningar under kriget som 
det stora genombrottet. Tidningar har i högre grad upp
fattats ha politisk färg och tendens. 2) Bild- och ljud

illusionen. Bara för att man själv ser och hör förleds 
man lätt tro att det också är den oförfalskade verk
ligheten man tar del av. De flesta är grovt omedvet
na om radions och televisionens stora möjligheter att 
vinkla och skapa illusioner med hjälp av klipp, ka
meravinklar, personurval och grepp på ett ämne. 

De flesta i Sverige verkar tro att de etermedier 
som har lågt informationsvärde och som rymmer stora 
möjligheter till snedvinkling tvärtom har högt infor
mationsvärde och är högst objektiva. I denna kontrast 
mellan realitet och fiktion ligger den stora faran. 

Härtill kommer att det inom vart och ett av medi
erna sker en förskjutning från bättre till sämre kana
ler: 
□ Det gäller televisionen. Kablar och satelliter vin
ner i förhållande till den gamla televisionen. Detta är
för en mindre krets en stor informationsvinst; för en
hundralapp extra i månaden får man tillgång till CNN,
Sky News, BBC:s nyheter och de tyska nyhetssänd
ningarna i Deutsche Welle. Men studier visar att fler
talet använder de nya möjligheterna för att öka un
derhållningsdelen av sin mediekonsumtion. Forskar
na har nu för första gången belagt en satellitfaktor som
har negativt samband med tidningsläsning. Yngre
människor med tillgång till kabel-TV läser morgon
tidning i betydligt mindre utsträckning än de gör som
saknar kabel-TV (med kontroll för andra faktorer). I
Stockholm har närmare 70 procent av ungdomarna,
15-29 år, tillgång till kabel-TV och dessa ungdomar
läser morgontidning i mycket låg utsträckning, 25 
procent ("Dagspress och medievanor", Karin Björk
qvist Hellingwerf, Göteborgs universitet). 
□ Det gäller radion. Två tendenser har gjort sig gäl
lande. P 1 har tappat dramatiskt i förhållande till
skvalkanalema. Riksradion har tappat i förhållande till
lokalradion. Sedan slutet på 60-talet har P 1 förlorat
hälften av sin dagliga publik.
□ Det gäller också tidningarna. Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet, de två mest informationsrika tid
ningarna i Sverige, har successivt trängts tillbaka i
landsorten. I vart fall DN väljer att bli alltmer av
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Källa: Höijer/Nowak "I publikens intresse". 

Stockholmstidning. Tidningsekonomiskt är det ett 
närmast självklart val (starkare läsarförankring, bätt
re annonsorgan, lägre marginella distributionskost
nader). Men för den kvalificerade informationen och 
debatten innebär det att Sverige knappast längre kom
mer att ha rikstidningar. Så snart man kommer utan
för Storstockholm är andelen för DN och SvD normalt 
omkring 4 procent var i hushållstäckning, ungefär 
som Kalle Anka, och på nedgång. I 90-talets första me
diebarometrar kan man nu också för första gången 
notera en minskad genomsnittlig lästid för morgon
tidningar. I åldersgruppen 25-44 år har den dagliga läs
tiden sjunkit från 31 minuter 1980 till 25 minuter 
1991. 
□ Mitt tredje påstående var att en förskjutning sker

inom viktiga medier från hygglig till sämre informa

tionskvalitet. Radio, television och kvällstidningar

utvecklas i negativ riktning.

Man bör vara försiktig med generaliserande om
dömen av det här slaget. Å andra sidan är det viktigt 
att se att det existerar generella mekanismer. En cen
tral sådan ligger i den växande skillnaden mellan ut
bud och intag av mediebudskap. Samtidigt som utbudet 
har växt dramatiskt, med ett nytt språng på 90-talet, 
har individens tid och fysiska egenskaper inte föränd-

Sändare 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Förändring 1980-1987 

Riksradio 372 378 379 377 377 380 380 
Lokalradio 381 424 458 485 607 688 858 
Närradio 699 727 1175 1423 2450 3055 3815 

Totalt 1452 1529 2012 2285 3434 4123 5053 

timmar procent 

+8

+477

+3116

+3601 

+2 
+125
+446

+248

Den lokala radions expa11sio11. Total sä11dni11gstid för riksradio, laka/
radio samt närradio 1981-1987 (timmar/vecka). 

Källa: MedieSverige 1988. 

rats. Dygnet har alltjämt blott 24 timmar, varav bas
aktiviteterna sömn, mat och hygien tar 10 timmar 
och arbetsaktiviteter drygt 7 timmar i genomsnitt hos 
totalbefolkningen mellan 9 och 79 år (se Höijer/No
wak "I publikens intresse", 1990). Kvar finns 7 tim
mar per dygn, varav vi tillbringar 5,5 med massme
dier, i genomsnitt. Denna totaltid kan inte öka nämn
värt, av rent fysiska orsaker. När då utbudet av 
budskap, medier och sändningstid ökar blir följden ett 
växande uppmärksamhetsunderskott. En allt större 
del av utbudet går individen förbi. Det innebär i sin 
tur att konkurrensen skärps om att nå fram till den en
skilde mediekonsumenten. Av detta följer en tendens 
att koncentrera budskapen, höja tempot och att i allt 
större utsträckning tillämpa de dramaturgiska knep som 
jag diskuterade tidigare. 

Att detta skett i en rad medier är uppenbart. För
ändringen samspelar med det nya journalistidealet, av
slöjarens. Så skars Dagens Eko ner från 30 minuter 
till 15 minuter och dessa 15 minuter fylldes alltmer 
av egna journalistkampanjer i stället för rak rappor
tering och god pedagogik. 

I en uppsats i boken "I publikens intresse" påmin
ner Bengt Nordström om att en normalkväll i radio för 
50 år sedan bjöd på åtminstone två rejäla föredrag -
ett populärvetenskapligt eller en tidsaktuell krönika el
ler ett reseföredrag. Före televisionens ankomst drog 
föredragen och kåserierna 15-30 procent lyssnare; 
när dessa program så småningom lades in i P 2 över
steg publiken aldrig 2 procent. De nya lyssnarvanor
na och televisionens inbrott påverkade inte bara med
borgarnas kanalval utan också radions programval, 
noterar Nordström: 

"Program som krävde koncentrerad uppmärksam
het fick stå tillbaka för program som medgav ett mer 
splittrat lyssnande. Program som bildade en tidsmäs
sigt sluten enhet fick stå tillbaka för program som man 
kunde ha behållning av även om man inte lyssnade från 
början till slut. Program som anknöt till lyssnarens er
farenheter eller var mer neutrala, och därför krävde 
mindre av lyssnaren, prioriterades framför program 
med ämnen som låg långt ifrån lyssnarens liv och 
värld." 

När Dagens Eko startade 1937 svarade experter för 
57 procent av programinslagen, 1972 var andelen 
nere i 0,2 procent (Westerståhl/Johansson: "Bilden av 
Sverige"). 

I boken "Uppdraget" (Tiden 1992) skriver chefre
daktören och nya medie-pionjären Anders H Pers om 
villkoren för den nya reklamradion i Sverige: "Skill
naden mellan radio och tidning är att i radio är du all
tid på första sidan. Men om flera radiostationer kon
kurrerar om samma lyssnare har du bara fyra sekun
der på dig att hindra dem från att byta station. Du kan 
inte kompensera en vattnig text med en fyndig rubrik 
eller en häftig bild. Allt hänger på ingressen och tem
pot." 
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Folkbildning i Ekot 1937-72, procent av tid. 

År 1937 1948 1960 1972 
Grundläggande infonnation 

om lagar etc 4,2 3,0 1,1 0,2 
Allmän infonnation, rådgivning, 

föredrag, kåserier 14,0 8,6 2,8 0,2 
Praktiska tips 4,9 3,0 0,1 0,0 
Hälsoråd 2,1 0,0 0,1 0,0 
Personporträtt 3,5 2,8 1,6 0,6 
Naturförhållanden 13,3 9,4 4,2 0,8 
Teknikens landvinningar 2,9 2,3 0,6 0,5 
Övrigt 55,1 70,9 89,5 97,7 

Summa 100 100 100 100 

Källa: Westerståhl/Johansson "Bilden av Sverige". 

För min del har jag upptäckt att en driven radio
journalist är något alldeles speciellt, skriver Anders 
H Pers: "En sådan person delar alltid upp tillvaron i 
användbara intryck och oanvändbara. Det sker myc
ket snabbt. Låt mig presentera Al Simon ... Al har bott 
i Sverige som radioman på den internationella mark
naden i årtionden. Han har behållit sin grundläggan
de yrkesinstinkt från New York, där radio är en kon
kurrensutsatt näringsgren. Du kan prata med Al Simon 
över en kopp kaffe och ha en trevlig stund i hans säll
skap. Men du märker snart om han tycker att samta
let är värt hans tid. Al höjer inte rösten. Han tittar inte 
på klockan. Han flyttar sig inte oroligt på stolen. Men 
när han upptäckt att det inte går att göra en ingress av 
ditt prat tittar hans ögon rakt igenom dina ögon och 
tretusen meter bakom dig. Du har på sätt och vis upp
hört att existera." 

Pers konkluderar: "Livet består förvisso inte enbart 
av ingresser. Men utan ingresser blir det inget liv i jour
nalistiken. Får vi fler radiostationer så kan vi få fler 
Al Simonmänniskor." 

En annan följd av den ökade mängden kanaler, 
medier och sändningstillfällen - vart och ett med allt 
mindre tid och allt högre tempo - är att det mycket lätt 
uppkommer en kollektiv mediaeffekt, en sensations

spiral (se Stig Hadenius rapport "Sensationsspira
len", Näringslivets Mediainstitut 1989). När dygnet 
är fyllt av ekopip, TV-sändningar, lokalradio och 
nya tidningsutgåvor och alla jagar för att tillföra en ny
hetshändelse ny dramatik så uppstår snabbt en ny
hetsspiral som driver upp en händelse till en orkan utan 
att någon enskild redaktion behöver ha syftat till att 
den skulle få detta väldiga omfång. 

Strax efter att jag skrivit texten ovan gör jag ett av
brott för att koppla av med dagens kvällstidningar. Af
tonbladet denna dag, den 28 december 1992, visar sig 
ha följande innehåll: 

- Förstasidan. Mordet på Jessica samt puffar för
"Ringbingo med Loket", pensionärstävlingen "vinn 
skivor till kaffet" och korsord. 

-Nyhetssidoma. Fyra helsidor om mordet på Jes
sica, tre helsidor med bingotalonger, två helsidor med 
astrologer som spår hur 1993 ska bli, tre sidor kors
ord o dyl, tre sidor övriga olyckor, sex sidor nöjen och 
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television, fem sidor sport och spel, två sidor "human 
interest" (Ragnar Dahlberg flyttar till Gotland med 
"Cafe Norrköping", Sten Andersson skriver memoa
rer). 

Tidningens ledare denna dag har rubriken "Sätt 
svenska folket på skolbänken". 

Utvecklingen är inte homogen. Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet har vid 90-talets ingång valt en al
ternativ väg, byggd på bättre bakgrundsanalys och för
klaringar, höjd informationskvalitet. Problemet är att 
det sker samtidigt som tidningarnas ekonomi tvingar 
fram stora neddragningar av personal och hindrar re
krytering utifrån av ny kompetens. De stora region
tidningarna torde ha liknande ambitioner. Det ännu do
minerande nyhetsprogrammet i televisionen, TV 2 
Rapport, har under nyhetsledning av den sansade Jan 
Axelsson hållit informationsstilen och spjärnat emot 
tidskraven på dramatisering och förenkling. Men re
daktionen har ytterst små resurser för ordentlig bak
grundsbearbetning och inläsning av svåra frågor. På 
Ekot finns ett par mycket kompetenta bevakare av 
svensk politik, Thomas Hempel och Anders Jonsson. 
Televisionens utrikesmagasin "Åtta dagar" är ambi
tiöst. 

Men riktningen i övrigt är tydligt neråt i informa
tionskvalitet. Trots att samhällsfrågorna är fler och stör
re än på årtionden i Sverige orkar televisionen till 
exempel inte ordna gedigna pejlingar av det slag som 
Herbert Söderström och Gustaf Olivecrona tidigare ge
nomförde. Informativa samhällsmagasin läggs på ti
der när människor som har arbeten att sköta har gått 
och lagt sig. Program som till formen utgår från sam
hällsämnen hackas sönder av förmenta underhåll
ningskrav. Statsråd kallas till att bedöma peppar
kakshus mer än samhällsbygget. Partisekreterare 
delges stjärnbilder i stället för verklighetsbilder. Po
litikers trevnadsegenskaper görs viktigare än deras sak
kompetens. 

* 

En eftertänksam tidningsman med långt historiskt 
perspektiv kan hävda att jag överdrivit. Allt har inte 
blivit sämre och tidningen har stått sig gott trots var
ningar förr. Han kan ha rätt. Jag har här medvetet an
vänt det kritiska perspektivet på medieutvecklingen, 
för att ställa frågorna på sin spets och stimulera akti
va ansträngningar att motverka förfallstendenser. 

I en alldeles rättvis betraktelse borde jag ha tillagt 
att televisionen också rymmer möjligheter, för den som 
skaffar sig kunskaper och förstår mediets risker (Ann 
Lindgrens reportage häromåret kring åldringsvården 
är det bästa exempel jag kommer på; de föregicks av 
omfattande studier av en viktig verklighet, och de 
fall som reportagen lyfte fram var inte godtyckligt val
da utan illustrerade generellt giltiga förhållanden och 
dilemman). Och televisionen har hur som helst numera 
en så stor roll att man inte bara kan lämna den med 

påståendet att mediet är hopplöst. Jag skulle också ha 
tillfogat, att utvecklingen brukar ta oväntade vägar och 
att man inte kan utesluta att kabel-TV öppnar nya in
ternationella informationskällor för stora delar av 
befolkningen. Den kan så småningom komma att an
vändas för direktsändningar från till exempel riksda
gen och angelägna symposier på ett sätt som reduce
rar det journalistiska filtret för medborgaren Gfr C-span 
samt CNN:s direktsändningar från presskonferenser). 
Med många eterkanaler kan vidare var och en av dem 
minska i betydelse, TV-fixeringen komma att för
svagas och lokaltidningen bilda mer av gemensam re
ferensram för befolkningen i en region än TV-program. 
Fler läser kvalificerade specialtidskrifter och det öka
de radioutbudet kanske till en del kommer att använ
das för att ge särskilda lyssnarkategorier något viktigt 
som i dag saknas; måhända (även om vi inget sett än) 
blir utbudet mer heterogent i stället för att alla ska sän
da disco-dunk. Och tidningen har minsann överlevt, 
väl dessutom, trots alla nya tekniker, medier och ka
naler. De väcker uppståndelse först, för att efterhand 
lugnt assimileras i vardagen. Kvar står tidningen, 
ohotad som alltid. Även om en del i medieutvecklingen 
måste betecknas som förfall får man akta sig för att 
förminska människan; hon har möjlighet att tänka 
och därmed potential att revoltera mot mediapopu
lismens bedrägeri. 

Allt detta kan och bör sägas i en balanserad be
dömning. Men jag vill ändå peka på risken för att vi 
underskattar summan av förändringarna, enligt erfa
renhetsmönstret "hittills har det gått bra, sa han som 
passerade tionde våningen efter att ha ramlat ut från 
fönstret på 98:e". 

En finsk framtidsforskare och medieprofessor gjor
de häromåret den historiska iakttagelsen att människor 
tenderar övervärdera verkningarna av ny teknologi på 
kort sikt men undervärdera dem på lång sikt. Han vi
sade hur det gällt för bilen, telegrafen, telefonen med 
flera uppfinningar och troligen gäller också för dagens 
stora genombrott i form av transistorn, televisionen, 
datorn, satelliterna med mera. Människan har en ten
dens att genast tillskriva sådana nyheter snabb bety
delse inom ramen för hennes hittillsvarande erfaren
het. I själva verket brukar de stora effekterna dröja 
ganska lång tid (vägen från uppfinning till bred soci
al användning är lång), men när de väl kommer om
skapar de livet och föreställningarna på ett betydligt 
mer genomgripande och annorlunda sätt än vad man 
först var medveten om. 

Om denna iakttagelse är riktig har vi särskild an
ledning att begrunda det förhållandet att vi ännu har 
ytterst kort erfarenhet av de nya mediala villkoren. 
□ Det gäller utbudet som sådant. Kanal 2 i radion in
fördes 1955, P 3 1964. Den nya lokalradion är ett 80-
talsfenomen, med P 4 införd 1987. Först nu på 90-ta
let släpps radion ganska fri och vi får reklamradio. Inte
förrän 1961 hade mer än halva svenska folket TV
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hemma. TV 2 startade inte förrän vid 70-talets ingång. 
Först mot slutet av 70-talet hade huvuddelen av svens
ka folket färg-TV. Video, satellit- och kabel-TV är yt
terligt färska fenomen. Ännu i slutet av 80-talet hade 
endast omkring 20 procent av svenska folket tillgång 
till utländsk satellit-TV via kabel. Först 1989 blev det 
möjligt att ta emot program från direktsändande sa
telliter. TV 3 och TV 4 hör 90-talet till. 
□ Det gäller också användningssätt. Transistorn,
freestylen, bildradion med kassettspelare, den lilla
kökstelevisionen med morgonprogram - allt detta är
användningsformer som vi har erfarenhet av under
ännu kort tid, men som omformar hela mottagarsitu
ationen för medierna.
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delas kritik mellan aktörerna 25-dubblades under 70-talet. 

Källa: Westerståhl/Johansson "Bilden av Sverige". 
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□ Det gäller vidare den moderna journalistiken. Först
med auktoritetsupproret 1968 och Rapports intåg
1969-70 fick vi dagens helt respektlösa och kon
frontationsinriktade typ av journalistik. Andelen ny
hetsinslag i TV och radio innehållande kritik har tju
gofemdubblats, eller mer, mellan 1960 och 1980-ta
lets första år, visar Westerståhl/Johansson i sin studie
av nyhetsideologier och medieinnehåll ("Bilden av
Sverige"). Rapport blev stilskapande för alla andra me
dier under 70- och 80-tal.

Summan av dessa tre stora förändringar - i medie
utbudet, i användarsituationen och i journalistiken -
är således alldeles färsk, och 90-talet har börjat med 
nya historiska förändringar (TV 3 och TV 4, lokalra
dions expansion, kabel-TV:s snabba växt, frukost
TV). 

Vi kan se antydan till ett tidsmönster i använd
ningen av nya medier. 

1. Först användes de efter förebild från föregåen
de medium: radioprogrammen gjordes som tidnings
artiklar, de första TV-programmen som talradio. 

2. Efter några år frigör sig det nya mediet och sö
ker utveckla sina egna egenskaper, dock med bety
dande tröghet så länge det sker inom ramen för en och 
samma redaktion (TV 1 på 60-talet, Dagens Eko på 
70-talet).

3. I ett tredje steg kommer helt nya redaktioner, som
fria från traditionen bryter fram och drastiskt omska
par användningen. Rapport är ett exempel på detta från 
70-talet, nya radiokanaler samt TV 4 kan bli det på 90-
talet. Vi kanske får en radio av den typ Anders H
Pers beskriver, som går in för att på fyra sekunder fånga
lyssnaren. Och vi får se en ny typ av TV-nyheter, helt
anpassade till TV-mediets speciella egenskaper.

4. I ett fjärde stadium kopierar gamla redaktioner
den typ av journalistik som har utvecklats av de nya. 

Den som tror att jag fantiserar ombeds läsa repor
taget i Pressens Tidning (nr 20, 17 dec 1992) om hur 
redaktionsledningen på TV 4 tänker. Reportaget har 
rubriken "Den fjärde dimensionen". Reportern Karin 
Lindell erinrar om Leif Furhammars iakttagelse, att 
det "ännu på 70-talet var en chockerande tanke för TV
cheferna att verklighetsåtergivning i TV hade ett in
slag av show, scenografi och dramaturgi". 

Hon fortsätter: "Gamla mått och normer lever 
kvar på sina håll. Men vi kan spåra en förändrad in
ställning. Inte minst i TV 4:s Nyheterna. Här arbetar 
man medvetet i dramats form. Man gestaltar. Kame
ran följer ett par fötter in och ut genom dörrar, längs 
skumt upplysta korridorer, alltmedan reportern berättar 
en historia. Visste man inte bättre kunde man tro sig 
ha hamnat i en spelfilm, en skickligt hopkommen 
thriller, i stället för hos exempelvis riksbankschefen 
eller Bofors." 

Verkligheten överträffar som så ofta dikten, fort
sätter reportaget i Pressens Tidning: "Och det är verk
ligheten som Nyheterna har satt sig för att skildra. Inte 
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avrapportera på traditionellt maner. - Det är det vi kal
lar stuket, berättar Lars Weiss, numera programchef 
på TV 4 . . .  Redan under sin tid på Aktuellt verkade Lars 
Weiss på att få TV-nyheterna att arbeta med det som 
TV är bäst på, att berätta om människor och miljöer. 
Där fanns dock en så stark tradition och så mycket i 
väggarna att det var svårt att stuka om. Med nyheter
na kunde man börja från början, vilket har betytt 
mycket för det fortsatta arbetet och framgången." 

De som är i rutan ska sitta "positivt framåtlutade" 
och ha "ett personligt tilltal". "Som när Bengt Mag
nusson i få men personliga ord berättade om sin och 
hustruns ansträngningar att skaffa barn, en inledning 
som mynnade ut i ett reportage om provrörsbefrukt
ning. Eller då Lotta Mossberg injicerade insulin på sig 
själv i ett nyhetsinslag om diabetes. De har alla ett ge
mensamt, de får en att räta på ryggen och lyssna. Och 
man känner en förväntan: vad ska de hitta på i kväll?" 

Med hjälp av Lokets Bingolotto och Gunde Svans 
"Fångarna på fortet" hoppas TV 4 vänja de 80 pro
cent av svenska folket som nu har tillgång till kana-
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Källa: Center for Media and Public Affairs, Washington. 

len vid att se Nyheterna och så småningom börja ha 
det som enda nyhetsprogram. Allt fler går över till 
TV 4-Nyheterna. 

Vad svarar ni då dem som säger att ni gör det lätt 
för er genom att inte vara heltäckande, frågar Pressens 
Tidning. Kerstin Persdotter på Nyheterna svarar: "TV 
som medium kan över huvud taget inte vara heltäc
kande i sin nyhetsbevakning. Vår ambition är inte att 
redovisa, att springa på presskonferenser. Visst är det 
viktigt, men har vi en egen grej, så väljer vi bort an
nat." 

Är det rätt att jämföra Nyheterna med våra kvälls
tidningar, frågar Pressens Tidning. Svar: "K vällstid
ningsredigering går oerhört bra att plantera om till TV. 
Liksom 1V passerar kvällstidningarna hjärnan och går 

rätt ner i magen. " 

Hur väljer ni era nyheter, lyder nästa fråga. "Vi av
står från material som inte har bra mänskliga inslag. 
Människan är vårt mått. Vi abstraherar inte i onödan. 
Och vi vrider skruven ett varv till. I princip ska en sänd
ning se ut så här: dagens egna reportage/människa, 
nöje, in- och utrikes." 

Pressens Tidning tar upp det förhållandet att re
portrar i Nyheterna uppträder i alla roller samtidigt. 
Iakttagelsen möter följande kommentar: "Vi analyserar 
på vårt sätt. Återigen försöker vi vara lite fräckare. I 
reporterrollen hos oss ingår faktaförmedlaren, rap
portören, experten och pedagogen. Reportern ska inte 
bara rapa upp. " Nå, med denna väldiga ambition att 
samtidigt fylla alla roller, inklusive den som expert i 
svåra ämnen och att driva egna kampanjer, blir den na
turliga följdfrågan från Pressens Tidning hur mycket 
tid reportrarna får på sig för att hitta och jobba med 
eget. Svar: "Ingen tid alls egentligen". 

Detta förefaller vara ett lämpligt ställe för att cite
ra Watergateavslöjaren Carl Bernsteins varning våren 
1992, i tidskriften The New Republic, för att medierna 
nu verksamt bidrar till det offentliga samtalets allmänna 
förfall. I Svenska Dagbladets översättning (26/6 1992): 

"I sin beskrivning av verkligheten bryter media 
varje vecka, dag och timme ny mark när det gäller att 
missuppfatta den. Skildringen förvrängs av kändise
riet och dyrkan av det, reducerandet av nyheter till 
skvaller som är den lägsta formen av nyheter, av sen
sationalismen som alltid vänder ryggen åt ett samhälles 
verkliga tillstånd och av en politisk och social diskurs 
som vi - medierna, politikerna och folket - förvand
lar till en kloak ... Vi håller kort sagt på att skapa vad 
som förtjänar namnet idiotkulturen. Inte en idiotisk sub
kultur, som i alla samhällen bubblar under ytan och 
som kan vara oskyldigt lustig, utan kulturen själv." 

Bilden i Sverige är motsägelsefylld. Å ena sidan ser 

PÅBYGGNAD 

BAS 
LOKAL 

MORGONPRESS 

INFORMATION 

En typologi för det svenska massmediesystemet från ett publikperspek
tiv. 

Källa: Weibull, Lennart, Björkqvist, Karin Dagspressen och dess liisa
re (1989). 

Inter
N/VÅ SOM nationell 

BEVAKAS 
Nationell 

Regional 

Lokal 

MEDIUM SOM BEVAKAR 

Dagspress Ljudradio 

l 2 

4 1, 5 
Il 

7 8 

10 (11) 

Television 

-

6 

9 

(12) 

Tre typer av medier har fyra tänkbara orienteringsnivåer. I och med att 
riksradion försvagats i förhdl/ande till lokalradion och rikstidningama 
minskat i landsorten har den stora regiontidningen fdtt ett växande be
vakningsansvar för alla fyra nivdema. 

Källa: Lennart Weibull i SOM-undersökningen 1990, Göteborgs Uni
versitet. 

vi samma tendenser som de amerikanska till en för
dummande medievridning av hela samhället. Å andra 
sidan säger samhällsforskarna att medborgarna ökat 
sitt engagemang, i vart fall i enfrågor, och sin kun
nighet. Nu kan mycket väl dessa båda tendenser upp
träda samtidigt och delvis i olika befolkningsgrupper . 
Vi kan få se stora ungdomsgrupper uppvuxna med en 
ny ljud- och bildkultur och främmande för tidningars 
textmängder. Vi ser samtidigt professionellt verk
samma människor med hög utbildning, för vilka tid
ningen och dess journalister inte ger tillräckligt. 

Maktutredningen beskriver mediernas framgång
ar men uttrycker ingen visshet för fortsättningen: 
"Frågan är om ett nytt skede inte redan inletts. Mass
medias stora framgångar utspelades framför allt un
der perioden från mitten av 1960-talet till 1980-talets 
slut. Det är ingalunda givet att utvecklingen även i fort
sättningen går samma väg. Tvärtom finns det i dag 
starka tecken på att betingelserna för medias arbete 
snabbt håller på att förändras." 

En möjlighet är att den stora regiontidningen får ett 
ökat ansvar. Det följer av två tendenser som bäst be
skrivs av de båda illustrationerna här bredvid. Den ena 
är att televisionen alltmer går in i underhållningsrol
len (inklusive nyhetsdramatik) och att tidningarna 
blir alltmer ensamma om ansvaret för den seriösa in
formationen och analysen. Den andra är att riksradio 
och "rikstidningar" alltmer försvinner från regioner
na. 

Vi talar alltså om förändringar dels i funktion, dels 
i territoriell nivå. Om denna utveckling fortsätter, och 
mycket tyder på det, ställs växande krav på den sto
ra regiontidningen, som Nerikes Allehanda. 
□ Den kan inte nöja sig med att vara lokalföresprå
kare ( detta sagt med all vetskap om och respekt för
att det nära materialet måste finnas där). Stig Hade
nius visar i en färsk studie av regementsnedlägg
ningar, "Medierna och försvaret", hur lokaltidningen
tenderar att släppa all journalistisk integritet så snart
det handlar om att "bevara" något lokalt intresse. En
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regiontidning som är sina läsares seriösa huvudkälla 
även om Sveriges ekonomi och om EG kan inte re
ducera sig till ett organ för lokalkampanjer. Den mås
te ha betydligt högre ambitioner än så, såväl ifråga om 
kompetens som perspektiv. 
□ Den måste göra en svår kompromiss mellan spe
cialkunniga läsare med växande anspråk på sin tidning
och växande ungdomsgrupper för vilka tidningen
som medium inte är självklar i musik- och bildsam
hället.
□ Den tvingas också inse att konkurrensen om män
niskors fria tid är ytterst hård, och att information 
därför måste presenteras så effektivt som möjligt. 
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Förstärkt nyhetsgrafik, rekrytering av ekonomisk 
och annan specialkompetens även med sikte på att kun
na skildra landets ekonomi och näringsliv (och EG
frågan som kommer att dominera den politiska dag
ordningen i åratal framåt), aktiv vidareutbildning av 
existerande journalister, kritisk självrannsakan i re
daktionsledningen av hur tidningen ska förhålla sig till 
den nyhetsdramaturgi som etermedierna alltmer ut
vecklar, intern uppvärdering av ledarsida, kultur och 
debatt som det tryckta mediets unika fora för seriöst 
offentligt samtal - detta kan vara några slutsatser. 

Tidningen lever inte oföränderlig i sin roll och 
ohotad till sin ställning, ens om den frodats i 150 år. 

N erikes Allehandas 

direktörer och redaktörer 
Av Sture Nilsson

D
en 25 februari 1888 fastställde Kungl Maj:t 
bolagsordnin�.en för Länstidningens Trycke
riaktiebolag i Orebro, men inte förrän långt se

nare hölls konstituerande sammanträde med styrelsen. 
Det ägde rum på Örebro hotell (dagens Stora Hotel
let) först den 9 oktober 1891. Tidigare hade tidning
ens ägare Arvid Gumrelius utsett en interimsstyrelse. 
I den ingick han själv vid sidan av Nerikes Allehandas 
redaktör (chefredaktör) Viktor Emanuel Öman och re
daktionssekreteraren Karl Malmrot. 

Samma dag hölls ett interimistiskt styrelsesam
manträde med Arvid Gumrelius som ordförande. Un
der sammanträdet undertecknades ett tidigare uppsatt 
köpebrev. Där sålde ägaren till Länstidningens trycke
ribolag Arvid Gumrelius sin rörelse till det nybilda
de aktiebolaget, Länstidningens Tryckeriaktiebolag. 
Försäljningen utgjordes av "härvarande boktryckeri 
med inventarier, lager, fordringar och förlagsrätter, sär
skildt till tidningen Nerikes Allehanda, för en summa 
af Två hundra tusen kronor". 

Kassören Julius Gumrelius antogs till prokurist 
och skulle därmed teckna det nybildade aktiebolagets 
firma. 

Den första ordinarie bolagsstämman med detta ak
tiebolag ägde rum den 28 maj 1892. Då samlades 
bland andra Viktor Emanuel Öman (med 24 aktier), 
Karl Malmrot (24), Julius Gumrelius (24) och trycke
riföreståndaren Janne Andersson (12). Vid efterföljande 
val utsåg stämman Arvid Gumrelius till ordförande. 

Efter bolagsstämman undanbad han sig omval, 
och Öman blev ordförande i det nya aktiebolaget. 

Enligt bolagsordningen skulle bolagets "angelä
genheter förvaltas af en styrelse, bestående af tre 
medlemmar, hvilka jämte två suppleanter", skulle 
väljas på ordinarie bolagsstämma. 

Men det skulle dröja länge innan Julius Gumrelius, 
den nyutsedde prokuristen, utsågs till aktiebolagets 
verkställande direktör. 

Nerikes Allehandas VD:er har varit följande: 

Julius Gumrelius 
Claes Ljung 
Johan Ljung 
Lennart Ohlsson-Leijon 

1923-1933 

1933-1971 

1971-1976 

1976-

Nerikes Allehandas chefredaktörer under de 150

åren har varit följande: 

Otto Joel Gumrelius 
Arvid Gumrelius 
Viktor Emanuel Öman 
Karl Malmrot 
Valter Bratt 
Claes Ljung 
Anders Clason 
Hans Bergström 
Sigfrid Leijonhufvud 
Olle Nilsson 

Entren till Allehandaborgen. 

1843-1855 

1855-1881 

1881-1904 

1904-1917 

1917-1937 

1937-1968 

1968-1980 

1980-1985 

1985-1987 

1987-
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