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FÖRETAL

Föreliggande arbete framläggs som doktorsavhandling vid
Handelshögskolan i Stockholm. Det utgör resultat av ett
projekt som bedrivits inom Ekonomiska Forskningsinstitu
tets sektion för ekonomisk psykologi. Författaren har haft
frihet att utföra forskningsprojektet efter eget omdöme.

Institutet är tacksamt för det finansiella stöd från det
nuvarande Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet
som möjliggjort projektets genomförande $

Stockholm i april 1978.

Karl-Erik Wärneryd
Institutets chef
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FÖRORD

Having realized my work or at least
portions of it~ I chose once for all
what has been done and have now to
hear the consequences. I cannot
choose what I want to have done.

Alfred Schutz: On multiple realities

~ .. och så var det färdigt. Sista versionen, med anteck
ningar slingrande tvärs över sidorna i tre olika färger,
utskriven, motläst#_rättad, försluten och sänd tlll far
bröderna på tryckeriet. Nu var det ur vä ... Men vänta:
Stopp~ Jag hade en anmärkning till, en som förklarar all
ting, som skulle in längst ner på en sida i kapitel 4 
en sida med rubrik av typ 3, det minns jag nog. Och skrev
jag verkligen så? Men ...

Att skriva förord verkar vara som att stämpla småbrev
i en adresseringsmaskin. Har du läst ett förord så har du
läst alla (för att inte tala om företal). Det första för
ord jag läste i en EFI-bok fyllde mig med kosmisk beundran
och vördnad för den för mig då okände författare som tycktes
vara den äldste och visaste mannen på jorden. Sedan upp
täckte jag att alla förord ser likadana ut. Varför gör de
det? Du får ett svar, inte på den frågan, men väl på en an
nan, lika intressant: Varför ser alla tidningar likadana
ut? om du hastigt bläddrar vidare till kapitel 2.

En avhandling föds av tvång. Ändå händer det att delar
av den faller ner som himlens milda regn, på tunnelbanan,
mitt i en pizza eller någon annanstans. Men ensam kunde jag
inte göra det, trots långa, mörka, ensamma kvällar med
papper och penna, skrivmaskin, sax och häftapparat. Avhand
lingen är del aven större forskningstradition. Jag har
haft den stora förmånen och den vederkvickande glädjen att
kunna utnyttja andras råd under centrala delar av mitt ar
bete. Till alla dessa - varav endast en del kan nämnas här
går mitt tack.

Till Karl-Erik Wärneryd, Kjell Nowak, Björn Fj~stad,

lärare som tidigt intresserade mig för ämnet. Björn an
ställde mig efter att ha förklarat att jag kunde mäta vad
jag inte hade trott kunde mätas; sedan påpekade han att
det jag mätt ändå inte kunde tolkas som jag i övermaga nit
gjorde. Den uppmärksamme läsaren ser att jag, med Björns
goda minne, kunnat utnyttja vårt tidigare samarbete genom
att stora delar av kapitel l och 3 utgör förkortningar och
förlängningar, omstuvningar och återklanger av kapitel 2
respektive 8 i Fjrestad och 30l1Ulöv (lg77). Kjell le(~6e på
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ett skickligt sätt in mig på de vägar som jag här trampar o
Han har fått mig att tro att de ideer som jag framför är
mina och inte bara hanso

Till Silja Jundin som letade adresser, fyllde i stans
underlag, klippte sönder stimulusmaterial och distribuerade
frågeformulär i t~evligt utförande. Till Alf Lindqvist som
frivilligt hjälpte till när vi lyckats boka två mätomgångar
vid samnla tidpunkt. Till Case Julander som övertalat mig att
konsultera dunkla skrifter för att klara av vissa passagero
Till Leif Colleen och Håkan Lyckeborg som ombetts ge en
(två) statistikers synpunkter på saker som jag redan utfört.

Till kommunaltjänstemän, kommunalpolitiker, skolperso
nal, vuxenstuderande och (framför allt) tidningsanställda, 1

som avsatt stora delar av sin tid för att bistå mig i min
datainsamling.

Till Harriet Lundh som skrivit ut delar av kapitel in
nan jag insåg att de skulle bli delar av kapitel i den här
boken. Till Kerstin Bell som skrivit ut en rad tidigare
versioner samt granskat och skrivit ut den engelskspråkiga
sammanfattningen. Till Gary Klein som rättat en del felak
tiga pluraländelser i dito. Till Monica Risberg som ombe
sörjt slututskriften. Till Barbro Orrung som hela tiden ad
ministrerat utskriftsarbetet samt tagit sig tid att läsa
och rätta slututskriften en flerfald gånger, utan att kunna
ändra (som hon ville): mitt val av - skiljetecken. Till
Ingrid Ekenäs som - förtjänstfullt trots att hon kontakta
des sent - ritat bokens figurer. (Omslaget gjorde jag
själv.)

Till Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet
som - på den tiden en del av det var Statens Råd för Sam
hällsvetenskaplig Forskning - beviljade medel till vad jag
uppgav skulle vara ett ettårigt projekt, början till ett
mycket större forskningsprogram. I likhet med en del andra
har Rådet fått vänta på slutrapporten. Här är den.

Alltså, tack allao Och i någon mån, varsågodo

Stockholm april 1978

P G Holrnlöv
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l. INTRODUKTION

The time has come~ the
Walrus said ...

Lewis Carroll: Through the
looking gZass

DEN HÄR BOKEN eeo

UTGANGSPUNKTER_ De~-fD~skningspr~jekt-som behandlas i den
här boken handlar om vilka typer av kommunalpolitiska ären
den som två dagstidningar uppmärksammar under två undersök
ta tidsperioder, och hur en grupp läsare bedömer dessa och
andra, opublicerade ärenden.

Det här kapitlet försöker kortfattat beskriva dags
pressens roll i samhället, särskilt då ifråga om de kommu
nala beslutsprocesserna i lokalsamhället. Jag har alltså
valt att för avhandlingen undersöka en speciell typ av
potentiella nyheter, kommunalpolitiska ärenden e Detta sker
bl a eftersom ärenden finns förtecknade i särskilda re
gister som kan användas som objektiva källor vilka beskri
ver vad-som~verkligen-häntinom delar av den kommunala
förvaltningen ..

Valet av kommunalpoli tik som studieområde är långt-·
ifrån slumpmässigt. Inom den forskargrupp och det forsk
ningsprogram där det här avhandlingsprojektet vuxit fram
har det fortlöpande funnits intresse av att studera kom
munala beslutsprocesser och lokalpressens bevakning av
sådana ämnen (se främst Stolt, 1976a, 1976b; Fjaestad &
Holmlöv f 1977) o ~1en samma grundläggande frågeställning,
samma rnetodsyn, samma tekniker hade kunnat användas för
andra studieområden än just kommunalpolitiska ärenden 
som kommer att framgå är nämligen avsikten bl a att för
söka pröva ut vissa datainsamlingsteknikero

Utgångspunkten för det här projektet är en enda fråga
som visade sig leda till flera andra frågor (av vilka en
kommit att undersökas grundligare än den fråga som jag ut
gick från) o Frågan är

Får tidningsläsarna den information om den kommunala
förvaltningen som de skuZle behöva?
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Frågan finns, formulerad nästan så, i avslutningska
pitlet av Fjaestad & Nowak (1972) Q Den återkommer på flera
ställen i Fjaestad & Holmlöv (1977) o Ofta ställs frågan i
motsats till en annan - om läsarna får läsa det de vill
läsa?

För att kunna nå ett svar på frågan, åtminstone när
det gäller vissa delaspekter, måste man ha reda för sig
inte bara (a) vad det innebär att läsare behöver viss in
formations Man måste också visa (b) vad som faktiskt står
om den kommunala förvaltningen i dagspressen och (c) vad
som inte står men som hade kunnat publiceras o Det sista
är viktigto Det är undersökningens huvudfrågao

Vilken typ av händelser inom den kommunala förvalt
ningen väljs ut för publicering bland potentiella
nyheter (ärenden)?

Frågan följer av den förra, eftersom läsarnas "infor
mationsbehovU ~ så länge som man håller sig till dagspres
sens verklighetsbeskrivande delar - måste gälla potentiella
nyheter: händelser, företeelser, processer, tillstånd,
antingen dessa rapporterats eller eje Detta leder till att
de båda frågorna kan avbildas som i figur 1:10

Potentiella
nyheter

Faktiska
nyheter

I Informations-
behov

Figur 1:10 Vad undersökningarna gäller
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DISPOSITION. Boken ägnas åt att försöka avbilda och jäm
föra de relationer som finns i figureno Med potentiella
nyheter avses i den här undersökningen ärenden som behand
lats och protokollförts i politiskt tillsatta kommunala
nämnder o De på detta sätt definierade potentiella nyheter
na jämförs med faktiska nyheter om den kommunala förvalt
ningen, publicerade av två dagstidningar som sprids i en
liten svensk kommun o utgångspunkten är att ärenden med
vissa egenskaper - som svarar mot teoretiska s k nyhets
värdesfaktorer - oftare publiceras och får större utrymme
i de studerade tidningarna e Teoretiska motsvarigheter till
de undersökta ärendeegenskaperna diskuteras i kapitel 20
Ärendeegenskaperna används dels för att försöka beskriva
vilka ärenden p bland alla undersökta potentiella nyheter,
som verkligen publiceras (detta nyhetsurval behandlas i
kapitel 5)0 Dels jämförs egenskaperna för varje ärende med
den redaktionella behandling ifråga om storlek och tendens
som reportrar och redigerare ägnar det (denna nyhetsutfopm
ning behandlas i kapitel 6) Q

Boken jämför dessutom faktiska nyheter med ninforma
tionsbehov u

0 Olika sätt att mäta informationsbehov och, i
vidare mening, vad människor vill få ut av att ägna sin
tid åt massmedier av olika slag diskuteras i kapitel 3,
som är en avsiktligt bred översikt av sådana frågor& I ka
pitel 7 redovisas bedömningar som en grupp läsare gjort av
ett antal ärenden~ De har fått markera vilka nyheter de
menar är viktiga (som de nbehöver u ha kunskap om) och vil
ka de anser är intressanta (som de tycker om att läsa) o

Hur stämmer det med vad tidningarna publicerar? Det kan
undersökas på två sätts Den ena metoden är att jämföra
måtten på hur intressanta och hur bra att känna till olika
ärenden är med om de verkligen publiceratse Den andra vä
gen är att studera vilka ärendeegenskaper som hänger sam
man med att ett ärende uppfattas vara särdeles bra att
känna till eller intresseväckande~ Överensstämmer dessa
ärendeegenskaper med dem som ligger till grund för tid
ningarnas nyhetsurval kommer läsarna att kunna läsa vad de
behöver respektive villläsao

Undersökningarna utgår således från något som kallas
ärenden: problem som behandlas och beslutas i politiskt
valda kommunala instanser, s k nä~nder, inklusive kommun
fullmäktige och kommunstyrelsen o Varför är det viktigt
för läsarna att höra talas om sådana ärenden? Det diskute
ras närmast i det här kapitleto Jag startar då med en
ytterst kort översikt av dagspressens allmänna roll i sam
hälleto Varför är det intressant att jämföra publicerade
ärenden med opublicerade? Det kommenteras närmast däreftere
Sist i kapitlet preciserar jag vilka syften projektet har
och hur dessa syften besvaras i olika delar av bokene
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DAGSPRESSEN I SAMHÄLLET

PRESSENS SAMHÄLLSROLL. Dagspressen har en avgörande be-
_tydelse för medborgarnas möjlighet att följa den kommunala
verksamheten. så säger utredningen om den kommunala demo
kratin i sitt slutbetänkande (SOU 1975:41) $ Och den utred
ningen är inte ensam om att tillerkänna dagstidningar en
central betydelse, dels i det svenska politiska livet,
dels i tidningsläsarnas egen tillvaro (jämför t ex
Fjaestad & Holmlöv, 1977) $

Olika grupper har historiskt sett försökt beskriva
pressens huvuduppgifter på skiftande sätt. Grupper i tid
ningarnas omvärld har högst olika krav på vad tidningarna
bör innehålla$ De anställda på olika avdelningar inom tid
ningsföretagen har skilda uppfattningar om vad som ska pri
oriteras i tidningsframställningens Och även journalister
som arbetar på olika redaktioner sätter olika mål för vad
de vill förmedla till läsarnas

Det är svårt att renodla dessa partsuppfattningar, men
sådana försök har bl a lett till en uppdelning i fyra
svenska pressyner (Lindblad, 1970): den idealistiska, den
affärsmässiga, den professionella och den grupporienteradeo

DEN IDEALISTISKA PRESSYNENo Denna uppfattning är resterna
av sekelskiftets folkrörelseuppbyggnad och folkbildnings
strävandeno Pressens uppgift ses som att ge läsarna social
fostran, att öka deras kunskap och att göra dem rikare i
andeno Denna mediesyn har överlevt dels som en del av många
tidningars kultursidor! dels hos många tidskrifter, men
torde endast ha mindre betydelse för nyhetsbevakningen o För
enstaka redaktörer och journalister kan den naturligtvis
gälla, om än i modifierad formo

DEN AFFÄRSMÄSSIGA PRESSYNENo För många tidningar, särskilt
populärpressen, har i stället en affärsmässig syn kommit
att bli ledstjärnao Prioritet ges åt strävan efter god eko
nomisk utdelning Q Svenska dagstidningar har i regel inte
attraherat kapitalplacerare av ekonomiska skäl och torde
inte i många fall ha maximal vinst som huvudsakligt målo
Detta hindrar naturligtvis inte att varje tidningsföretag
eftersträvar en solid ekonamio Den kommersiella synen har
modifierats till att innebära maximering av upplagan sna
rare än av vinsten, och den del av pressen som i första
hand brukar anges ha detta mål är kvällstidningarna~

Cleverley (1976) kritiserar tidningarnas ledning för att
de nonchalerar ökad vinst till förmån för ökad upplaga 
ibland kan ju dessa stå i motsatsställning~ En anledning
till fixeringen vid upplagesiffror är förmodligen att
annonsörerna fäster stor vikt vid detta måtto

Den modifierat kommersiella mediesynen förefaller ha
tämligen god förankring bland de flesta tidningsutgivare
att döma av den vikt de fäster vid upplagesiffror och tid
ningars inbördes storleksförhållanden~ Detta kan sannolikt
i hög grad härledas ur branschens svåra ekonomiska situa
tion (okade kostnader, framför allt för personal men också
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för papper och distribution) och annonsintäktberoendet
(två tredjedelar av morgontidningarnas intäkter är annons
intäkter) .

Samman med en kommersiell pressyn hör tanken att man
bör ge läsarna vad de "vill" ha, där "vill" betyder vad
de just ville ha eller, i alla fall, vad de skaffade sig.
Få svenska journalister vill understryka att dessa upp
gifter är viktiga - många betonar däremot att de idag är
väl tillgodosedda av dagspressen (se Fjaestad & Holmlöv,
1977) •

DEN GRUPPORIENTERADE PRESSYNENo Denna ideologi betraktar
tidningarna som budbärare åt etablerade intressegrupper
i samhället, såsom partier, folkrörelser och samfund. En
tidning skall präglas av ett partis eller grupps anda,
och dess läsare består till mycket stor del av gruppmed
lemmar och sympatisörer (s k inomspridning) . Olika etable
rade, och därmed ansvarstyngda, grupper skall på detta
sätt ha möjlighet att föra ut sina ideer och ge sin syn
på samhällsutvecklingen.

Att det i dag är socialdemokraterna, centern och vpk
som förespråkar denna tidningssyn torde hänga samman med
att dessa partier är kraftigt underrepresenterade i den
svenska partipressen. Att de upplever ett behov av språk
rör framgår inte minst av de olika diskussionerna kring
möjligheterna att starta socialdemokratiska och center
partistiska rikstidningar, av ekonomiska skäl fådagars
tidningar. En av den senaste pressutredningens nydaningar
är just etableringsbidrag för att hjälpa sådant nystar
tande.

Företrädare för den affärsmässiga eller den gruppori
enterade pressynen finns i centrala avdelningar på tid
ningsföretagen: sådana som omfattar en affärsmässig press
syn i den ekonomiska och marknadsmässiga ledningen samt
på annonsavdelningen, sådana som stöder en grupporienterad
syn på flertalet tidningars ledaravdelning.

DEN PROFESSIONELLA PRESSYNENo Tillsammans med den grupp
orienterade pressynen har en s k professionell pressyn
dominerat debatten på senare tide Den grupporienterade
pressynen har förespråkats av i första hand grupper utan
för tidningarnas dagliga verksamhet: ägare och finansiärer,
dvs partier och liknande organisationer, medan den pro
fessionella orienteringen förordas av journalisterna själ
va. Det finns fler skillnader mellan de båda pressynerna:
där den grupporienterade vill värna om vissa inne-grupper,
vill den professionella slå vakt om ute-grupper, resurs
svaga och kommunikationssvaga.

Den professionella mediesynen understryker journalis
ternas roll i tidningsproduktionen~ De ses som självstän
diga agenter i allmänhetens tjänst, experter på att samla
in, sammanställa och förmedla information. Målet är att
tillgodose läsarnas alla intressen. Ingen grupp är mer
lämpad än journalisterna, menar företrädarna för denna
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syn, att avgöra vad som är läsarnas intresseno Den 9ro
fessianeila synen betonar särskilt pressens roll som kri
tiker av samhällsetablissemangeto

Men det går troll i orda Termen "professionell" har
naturligtvis många betydelser, som delvis överlappar va
randra och delvis inte gör såG Säger man professionell
kan man avse t ex ettdera eller flera av följande (jämför
Windahl, 1975; Windahl & Rosengren, 1976) o

Att hela journalistkåren alltmer liknar en profession
genom att journalister i allt högre grad skaffar sär
skild postgymnasial utbildning och får större frihet i
arbetssituationen

Att ett yrke - genom särskilda inträdesprov, förenings
regler, egen etisk kontroll etc - är så tillslutet som
de medeltida skråna

Att en enskild yrkesutövare socialiseras in i yrket och
lär sig spela rollen

Att en enskild yrkesutövare uppnår viss kvalitet eller
att hans arbete präglas av vissa, ibland ytliga känne
märken på "professionalism"

Att en enskild yrkesutövare hämtar sin arbetstillfreds
ställelse främst ur själva arbetets art och inte ur
t ex möjligheter till avancemang, pengar eller andra
förmåner

Att yrkesutövaren kan kontrollera och påverka sin egen
arbetsprestation

Att journalister kritiskt granskar etablerade makthavare

PRESSENS OMVÄRLDo De olika pressuppgifter som följer ur
de nämnda pressynerna och som i varierande grad omfattas
av journalistkåren, undergrupper inom denna och andra
kategorier av tidningsanställda försvåras av de ibland
komplicerade och motsägelsefyllda, relationer som dagstid
ningar måste upprätthålla med andra maktcentra i sin om
världo Den enskilde journalisten arbetar i en hierarki,
styrd av förväntningar från chefer, arbetskamrater, kolle
ger i yrket och (kanske) läsare D Det företag där han är
anställd verkar samtidigt i flera olika miljöer: (l) i en
konkurrentmiljö, där andra massmedier anger vilka nyheter
som ska bevakas och hur det bör ske, (2) i en ekonomisk
miljö som bestämmer tidningarnas ekonomi, (3) i en tekno
logisk miljö som påverkar framställningssättet och som
kan leda till att nya konkurrerande medier plötsligt dyker
upp för att dra bort läsare och/eller annonsörer, (4) i
en politisk miljö där bl a beslut om presstöd fattas, samt
(5) i en social och kulturell miljö, där bl a tidningsläsar~

nas vanor och förväntningar utgör del.

Flera av grupperna i tidningarnas omvärld h&r på ett
eller flera sätt makt över oresseno Ett. försök att samman
fatta några sådana gruppers~kä~lor till makt (över mass
medier av skilda slag) har ursprungligen gjorts av Gerbner
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(1969), på svenska också av Fjaestad och Nowak (1972)0 Deras
begreppsschema finns avbildat i tabell 1:10

Tabell 1:10 Viktiga maktroller, källor till makt och maktfunktioner
som påverkar journalisters och tidningsföretags arbete
(efter Gerbner, 1969; Fjaestad & Nowak, 1972)

Maktroll

Finansiärer
(banker, annonsörer,
politiska partier
etc)

Utgivare och chefer

Kolleger

Konkurrenter

Serviceorgan
(nyhetsbyråer,
Postverket etc)

Myndigheter

Organisationer
(företag, partier~

föreningar etc)

Experter

Mottagare

Typiska källor till
makt

Pengar

Organisatorisk hierarki

Solidaritet

Knapphet

Tjänster

Stiftar lagar, dömer

Vädjar till myndigheter,
intressegrupper och all
mänheten för stöd eller
skydd/Nyhetskällor

Specialiserad kunskap/
Nyhetskällor

Tar del av mediers
innehåll/Pengar

Typiska funktioner

Specificerar vilkar för
kapitalförsörjning, ut
rustning etc

Formulerar policy och
övervakar uppfyllelse

Är normbildande, skyd
dar

Är normbildande, över
vakar

Tillför, distribuerar

Reglerar samhällsord
ningen

Kräver förmånlig upp
märksamhet

Förmedlar information
och sakkunskap, är
normbildande

Utgör massmediers
publik

Det är möjligt att urskilja hotande faktorer som sam
manhänger med den makt som finns hos personer och förete
elser i dagstidningarnas omvärld G Sex~sådana hot, eller
problemtyper, är: medborgarnas tidningsvanor, interna ar
betsförhållanden, journalistens relation till sina in
formationskällor, pressbranschens struktur, tidningars fi
nansiering samt yttre kontroll över presseno Låt TIlig kort
diskutera dessa i tur och ordning (jämför Fjaestad &
Holmlöv, 1977).
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MOTTAGARNAS TIDNINGSVANOR. Mycket få svenskar läser flera
olika dagstidningar~ Drygt 80 procent av allmänheten
läser bara en morgontidning regelbundet (SOD 1975:78) G Ett
värre problem - åtminstone sett ur perspektivet av den ide
alistiska och den professionella pressynens upplysnings
strävanden - är att läsarna läser mycket litet i de få tid
ningar som de regelbundet tar del av. En genomsnittlig
läsare ger sig själv en halvtimme för att studera tidning
ens mångfald av nyheter, och tittar då endast på var femte
artikel utan att kunna läsa allt som står där (Weibull,
1977)1 och förmodligen utan att efteråt minnas vad där
stodz

INTERNA ARBETSF~RHALLANDEN. Den 9rofessionella pressynen
förespråkar att journalisterna har full möjlighet att ge
nomgående framföra sin mening. så är inte fallet beroende
dels på etiska regler om partsbalans och mångsidighet, dels
på att tidningar liksom de flesta andra organisationer är
hierarkier med mindre handlingsfrihet ju längre ned en
person befinner sig, dels på att själva nyhetshanteringen
sådan den bedrivs på många håll kräver en flyhänthet som
knappast ger utrymme för djupare eftertanke eller dis
kussion. Nyheter måste produceras snabbt. Detta kräver -tid
ningens ekonomiavdelning (som inte vill se osålda tidnings
exemplar) och dess produktionspersonal (som vill ha ett
jämnt materialflöde, utan att pressarna stoppas).

RELATIONEN TILL INFORMATIONSKÄLLORNA e I den gammelliberala
pressideologin förutsätts tidningarna granska statsmaktens
verksamhet och slå larm om förmodade brister och missför
hållanden och detta återkommer främs~ i den professionella
pressyneno Tankegången tar dock inte hänsyn till att myn
digheter kan känna sig besvärade av den negativa uppmärk
samheten i pressen och därför vidta åtgärder för att för
hindra den.

Det finns flera omständigheter som talar för att makt
havare kan bli framgångsrika i sina försök att påverka
journalisterna~ Dels utvecklas ofta en värdegemenskap mel
lan journalist och informationskälla som gör att bevakaren
efter en tid tenderar att se verkligheten med samma glas
ögon som bevakningsobjektetG Dels är journalisten beroende
av informationskällan i framtiden för att få information
och tvingas därför undvika att väcka så stort missrnöje hos
källan att informationsflödet stryps. Dels får många tid
ningar ekonomiskt stöd, direkt eller via annonser, från
partier, företag och organisationer, och det kan vara svårt
att kritisera dem som föder en.

PRESSBRANSCHENS STRUKTURo En idealistisk och en g:uppori
enterad pressyn förutsätter en stor presskör med rnanga
olika stämmare Alla grundade meningar ska. kunna få komma
till uttryck. Denna idealisering har inte någonsin stämt
med verkligheten, men avståndet har aldrig varit större än
för närvarande. Idag finns i Sverige inte ens hälften så
många dagstidningar som för ett halvsekel sedan. Bland dem
som finns kvar - drygt hundra stycken (beroende på hur man
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räknar) - sker en fortgående kedjebildning Q och lokala
ensamställningar uppstår på många ortere Den konkurrens
mellan tidningar som troddes leda till mångfald fick till
följd dess raka motsats: koncentration och monopolisering~

Äldre amerikanska undersökningar (Bigman, 1948; Cusr~anf

1952; Wi11oughby, 1955) visar att konkurrerande tidningar
imiterar varandras nyhetsurval och nyhetsutformnLng~ åt~

minstone mätt i grova innehål1skategorier~

De tidningar som idag ges ut är inte oberoende rös
ter Q Dagspressen kom under 1800-talet att spela en stor
roll i den allt aktivare partipolitiken och på så sätt
uppstod partipresseno En mycket stor majoritet av svenska
tidningars ledarsidor skrivs utifrån kl.art angivna parti~

politiska ståndpunkter o Detta präglar givetvis ämnesval
och utformning på ett sätt som inte skulle förek0~ua om
andra intressen än partipolitiska fick avg6ra~ Far an
hängare aven professionell pressyn utgör detta ett pro
blemo

PRESSENS FINANSIERING e En förutsättning f6r den liberala
pressfriheten är att tidningarna skapar ett ekonomiskt
överskott av egen kraft, genom att medborgarna k5per tid
ningaro Att denna bild inte har någon motsvarighet i
verkligheten beror främst på tre faktorer: stöd från stat p

partier mm, annonsberoende och kommersialisering~

Många tidningar får betydande finansiella tillskott
genom det statliga presstödet och genom bidrag från par~

tier, organisationer och företag, alltså från grupper som
medierna idealt sett skall stå oberoende aVe Detta är
ett problem främst för professionella förespråkare Q

Dagspressens annonsberoende är idag totalt, ty svens
ka dagstidni~gar~skulle inte ha råd att utkomma utan
annonsintäkter$ Genomsnittligt sett koramer mer än hälf<ten
av intäkterna från annonser (detta varierar dock mycket
mellan olika typer av tidningar och tidskrifter) ~ Dess
utom kostar en textsida mer att producera än en annons
sida (Engwall, 1977) e

Det påstås ibland att annonsberoendet leder till åter
hållsamhet i granskningen av näringslivet~ Varje enskild
annonsör svarar dock vanligen för en mycket liten andel
av intäkterna & De flesta tidningar torde alltså inte be
höva avhålla sig från kritik mot enskilda företag av räds
la för att förlora annonsintäkter3 När det gäller hela
branschen är läget annorlunda o Det finns data som tyder
på att åtminstone amerikanska dagstidningar varit mycket
återhållsamma med att rapportera forskningsresultat om
vådan av bilåkning och cigarettrökning (Cirino? 1973) Q

Om det har något sanlband med bil- och tobaksbranschernas
omfattande annonsering är inte bevisat, men inte heller
osannolikt o
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YTTRE KONTROLL AV PRESSENo Pressen regleras av flera
olika bestämmelser och instansere Tryckfrihetsförordning
en definierar tryckfrihetsbrott och ger en rättsordning
för beivrande av demo Den redaktionella friheten begrän
sas också av utslag från Pressens Opinionsnämnd samt av
journalist~ och tidningsorganisationernas etiska regler
för presseno Dessa normkällor talar bara om vad som är
journalistiska övertramp, inte vad som är undertramp -
de visar vad som inte bör göras, inte vad som bör göras
(Windahl, 1975; Fjaestad & Holmlöv, 1977).

Men yttre kontroll behöver inte gälla bara redaktio
nellt innehål1~ Myndigheterna ansvarar för ett flertal 
subventionerade eller inte - servicefunktioner som post,
telefon; transporter! krediter, tidningspapper och kon
tantstödQ Härigenom får myndigheterna god kunskap om tid
ningsföretagens funktionssätt och ekonomiska läge - där
med om deras sårbara punkter - och har åtminstone formell
mljj lighet att när som" helst dra tillbaka sitt ekonomiska
stöd.,

SUMMERING w Detta avsnitt har velat visa dagspressens
roll i smnhälleto Dels gäller det sällan kodifierade,
men i många sammanhang omdebatterade uppgifter för pres
sen p dels gäller det faktorer som kan försvåra uppfyllan
det av dessa uppgifters Resonemangen har inte berört lokal
pressens roll i en liten kornmune Hur bör den kommunalpoli
tiska bevakningen se ut och vad försvårar dess utövning o

Det diskuteras i nästa avsnitt.

LOKALPRESSEN I KO~1I\1UNALPOLITIKEH

DET KOMMUNALA POLITISKA SYSTEMETo Varje svensk kommun
äger enligt lag rätt att besluta om sina egna angelägen
heter i den mån dessa inte berörs av annan lagstiftning
och på sätt som den själv får utveckla (utom i fråga om
särskilt viktiga problem som finns noggrant reglerade i
speciallagstiftning~ främst byggande, socialvård, skol
väsende, hälsovård, trafik). Emellertid har beroendet
mellan kornmuner och statsförvaltning ökat på senare år,
ett förhållande som utredningen om den kommunala demokra
tin noterar som ett bland många problem (se SOU 1975:42) &

Ett annat problem rör att utgifterna för dessa många
kommunala åtaganden stegrats de senaste decennierna, var
för både den kommunala utdebiteringen och statens bidrag
till kommunerna har måst ökae Kostnadsstegringen g det
komplexa beroendeförhållandet och kommunernas ökade an
svar hör till det som framkallat en serie kommunsamman
slagningar, varav den senaste resulterade i att Sverige
numera har knappt 300 kommuner (mot 2500 i mitten av förra
seklet) e Detta kan naturligtvis ha urholkat den komnlunala
demokratin, liksom det förhållandet att samarbete mellan
nämnder ofta lett till nämndsammanslagning, ett annat
sätt varpå det totala antalet förtroendevalda har minskat&
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Tjänstemännens antal har i stället ökat, och de flesta
kommuner har låtit heltidsanställa en eller flera ledan
de politiker.

Den kommunala förvaltningen är i allmänhet och i gro
va drag organiserad ungefär så som framgår av figur 1:29
Högsta beslutande instans är kommunfullmäktige som väljs
direkt av kommunens invånare i kommunalval vart tredje
år. Platserna i fullmäktige besätts med ledning av det
antal mandat som svarar bäst mot varje ~artis andel av
det totala röstetalet i komrnunen& Kommunfullmäktige fat
tar de viktigaste policybesluten, fastställer målsätt
ningar för olika förvaltningsområden och fördelar resur
ser för de andra organens verksamhet.

Alla beslut som ska fattas av kommunfullmäktige be~

reds först av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är f 1ik~

som alla övriga nämnder, utsedd av kommunfullmäktige på
så sätt att varje parti nominerar ledamöter till så många
poster som man kommer överens om bäst motsvarar valutsla
get (ordförandeposterna fördelas vanligen enbart till den
politiska majoriteten, medan vice ordförandeposterna
ofta tillkommer oppositionspartierna) $

Om vissa frågor äger kommunstyrelsen att själv be
sluta8 Kommunstyrelsen kan uppfattas som kommunens led
nings- eller regeringsorgan och har ansvar för kommu
nens ekonomi och långsiktiga planering Q KOffiITlunstyrelsen
är i sig ofta också arbetslöshetsnärnnd, iblanq även
t ex brandstyrelseo En del av förvaltninqarna är direkt
underställda kommunstyrelsen (och inte en speciell
nämnd) Q Hit hör ofta planeringskontoret, ibland även
t ex fastighetskontoret e Kommunstyrelsen äger också rätt
till insyn i och rätt att ge råd beträffande andra nämn
ders arbeteo

I likhet med andra nämnder och styrelser bereds kom
munstyrelsens arbete i särskilda arbets-, berednings- och
andra utskott. Dessa består av ett mindre antal politiker,
vanligen de ledande från samtliga eller de största parti
ernao

De kommunala förvaltningarna och kontoren styrs av
nämnder och styrelsero Det finns två slag av sådana nämn
der: specialreglerade vars verksamhet preciseras i lagar
och förordningar (och som måste finnas i varje ko~~un) l

samt fakultativa nämnder där kommunen har stärre frihet
att utforma arbetets omfång och grundvalar o De kontor som
nämnderna enligt författningen ska styra leds av anställ-~

da tjänstemän som ofta brukar medverka som adjungerade
experter vid nämndernas sammanträden o Nämnderna har ut
setts av fullmäktige och deras arbete förbereds av ar
betsutskott som de själva utser inom sig~

PROBLEM SOM RljR KOMMUNAL DEMOKRATI. I takt med de för
ändringar som inträffat i den kommunala förvaltningsorga
nisationen har man ibland hävdat att avståndet mellan med
borgare och politiker, 9recis som det mellan politiker
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och "experter"/tjänstemän, har ökat& När kommunerna har
slagits samman gäller detta både det psykiska och det
fysiska avståndet. Utredningen om den kommunala demo~

kratin föreslår åtgärder som kan råda bot på de problem
rörande den kommunala demokratin som folkvalda och deras
väljare, var för sig eller tillsammans, stöter på i sin
vardagliga verksamhet o

Kommunsammanslagningen, hävdar utredningen (efter att
ha företagit en rad undersökningar; se t ex Birgersson
m fl, 1971), har lett till att organisationerna (särskilt
9artierna) har intensifierat sin verksamhet o Medborgarna
upplever däremot ökat avstånd till sina valda represen
tanter. T ex känner allt färre till namnen på sina poli
tiska företrädare i ko~~unens styrelse (partirepresentan~

terna väljs ju i klump vid kommunalval som inträffar gans
ka sällan - vart tredje år - och det finns små möjlighe~

ter att ändra partiernas egen nominering av kandidater) ~

Utredningen vill därför stärka kommunikationen mellan väl
jare och valda under de perioder som förflyter mellan va
len, dels genom massmedier (särskilt lokalpressen som har
"en avgörande betydelse" för medborgarnas insyn i kornmu
nalpolitiken), dels (kanske främst) genom utökade person
kontaktero Särskilt bör kommunikationen gälla de resurs
och kommunikationssvaga, och syftet är främst att samla
in medborgarnas krav, önskemål och synpunkter för att kun
na tillgodose dessa.

Utredningen bryr sig alltså i hög grad om informa
tion från medborgarna som den menar bör uppmuntrasQ Även
de folkvaldas aktivitet i beslutsprocessen (och därmed,
kanske, indirekt väljarnas inflytande över denna) bör i
görligaste mån underlättas. Utredningen ser det som pro
blematiskt att de folkvalda inte alltid liknar dem som
valt dem - t ex är de ganska sällan kvinnor (jämför
Rönn & Söderholm, 1977). Fler bör alltså engageras i po
litiskt arbete, bl a genom inrättandet av fler nämnder,
val av fler ledamöter, system med bättre informerade
suppleanter (en för varje ordinarie representant) samt
fler engagerade i arbetsutskottens överläggningar (bl a
så att dessa kategoriindelas, splittras i utskott som
sköter frågor av viss typ). Motioner och interpellationer
bör dessutom besvaras inom viss begränsad tid~

Informationen tiZl medborgarna och deras ombud behö
ver också förbättras och utökas. För de förtroendevalda
vill utredningen att särskild service ska göras möjlig,
t ex så att statistik eller sammanfattningar av viktiga
fakta av annat slag ställs samman av särskilt anställda Q

Det är nämligen ett viktigt problem att förtroendevalda
har ont om tid och inte alltid så goda kunskaper att de
helt kan tränga in i varje enskilt ärende. Särskilt gäl
ler detta naturligtvis de tekniskt inriktade nämnderna,
som t ex byggnadsnämnden där hundratals ärenden kan be
höva avgöras vid varje sammanträde.
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Kommunens hållning mot enskilda privatpersoner bör
vara en av öppenhet och tillgänglighet menar utredningen,
bl a kan kommunerna utge särskilda servicekatalogere I
protokollsutdrag bör det anges vem som kan lämna komplet
terande upplysningar och förklaringar o Kommunen bör an
ordna visningar, utställningar etc. Stora insatser bör
läggas ned när det gäller medborgarnas deltagande i kom
munal boendeplaneringe

Beträffande dagspressen understryker utredningen att
journalisternas arbete bör underlättas i avsevärd grad
för att medborgarna ska kunna bli informerade om viktiga
beslut som har fattats eller som övervägsG Insyn är näm
ligen viktig både före beslut (för att medborgarna ska
kunna påverka beslutsprocessen) och efter beslut (för att
medborgarna ska veta vilka skyldigheter eller rättigheter
de har) ~ Det föreslås därför att journalister (l) regel
mässigt får handlingar och protokoll sig tillsända, un
gefär samtidigt som ledamöterna får materialet (låt vara
att dessa ofta klagar på att utskicken sker för sent),
(2) tilldelas en speciell arbetsplats vid något kommu
nalt kontor där de i lugn och ro kan studera viktiga do
kument och (3) med företrädare för kommunal förvaltning
få diskutera kommunala problem vid träffar, seminarier
eller konferenser.

Mot bakgrund av vad som diskuterades allmänt för dags
pressen kan följande fråga formuleras: I vilken utsträck
ning hindras lokalpressen av strukturella och system
förhållanden att uppfylla de uppgifter som bl a utred
ningen om den kommunala demokratin vill ålägga tidning
arna?

LOKALPRESSENS PROBLEM I FRAGA O~1 KOlvJMUNALPOLITIKEN o Ett
av lokalpressens problem som gäller bevakning av kommu
nalpolitik är att denna bevakning sällan är läsvärde Den
senaste pressutredningens forskningsprogram (SOD 1975:78)
visar att nyheter om kommunalpolitik hör till det minst
lästa i dagstidningarnae En dryg tredjedel av de till
frågade uppger sig läsa nyheter om kommunalpolitik medan
så många som över 80 procent säger sig ta del av andra
lokala nyheter G Trots att kommunalpolitik borde vara att
raktivt därför att den berör lokala, kända och angelägna
förhållanden, så lämnar alltså sådana reportage många
läsare uttalat oberörda eller antipatiska. Det kan ju för
all del vara en artefakt som beror på frågans formule
ringa Den som läser om en rutten kommunal bro eller om
en kommunal fest förknippar kanske inte alltid detta skan
dalösa eller trevliga just med det torra och abstrakta
begreppet "korrununaipolitik". Ändå tillhör det ju det so
cialt önskvärda att hålla sig underkunnig om politiska
förhållanden.

Det sista kanske förklarar varför kommunalreoortrar
ändå inte ses ned på av andra journalister, trots att de
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skriver för så få. Deras ämne inger prestige i sig (samma
prestige tillmäts politiska journalister; se Tunstall,
1971). Dessutom skriver de för en inflytelserik grupp,
för politikerna och de högre tjänstamännen självao De
skriver om ämnen som passar den inflytelserika ledarav
delningen (även om oerhört få ledare handlar om lokala
ämnen: kanske av smidighet, folkbildningsskäl, resursskäl,
eller kanske för att ledarskribenterna vill bli citerade
av varandra och av radion). Och - även om kommunalreport
rar vanligen inte genererar särskilt anmärkningsvärda upp
lageintäkter så är det stoff som de bidrar med inte särde
les dyrt hellero De reser inte mycket, bara till kommun
fullmäktiges sammanträdeslokal (som ju alltid ligger i
centralorten där tidningen vanligen utges) o Det som de
skriver låter sig också lätt förvandlas till konflikter
mellan politiker av kött och blod och ansvaret för vad som
sägs i stridens hetta kan läggas på de debatterande poli
tikerna och inte på den refererande journalisten (Murdock,
1973; Rock, 1973) o

Ett andra problem rör de interna arbetsförhållandena.
Lokaltidningar i små ko~muner har vanligen ytterst be
gränsade resurser och som en följd av detta en begränsad
medarbetarstab o Detta splittrar den enskilde kommunalre
portern (det kan i och för sig finnas fler än en) som
kanske måste specialisera sig på ytterligare några ty~er

av ärnnesområdeno Detta hetsar också kommunalreportern som
måste producera fler artiklar (och snabbt), kanske dess
utom artiklar som passar tidningens försäljningsansträng
ningar i högre grad än vad skrivsättet förmår informera
och upplysa läsarna eller behaga de omtalade politikerna.

ytterligare ett problem kan uppstå på ett svagare
tidningsföretag som är inblandat i konkurrens om nyheter
rörande kommunalpolitik med en rikare pressgranne. Dessa
kan ha olikheter i den tekniska utrustningen som påverkar
deras möjligheter att bevaka omvärlden, däribland den
kommunala förvaltningen. Olika pressläggningstider, olika
sätt att överföra text, olika sätt att sända bilder ger
två konkurrerande tidningar helt olika möjligheter att
presentera nyhetsmaterialet snabbt och läsvärt.

De tidningsanställdas chefer tillhör ofta den lokala
eliten, och det kan medföra att dessa chefer inte gärna
låter kritik av deras nära vänner passera där de anser
att denna är osaklig eller onyanserad. Tillnör cheferna
inte eliten finns det antagligen skäl till att de inte
gör det: skäl som har att göra med att cheferna kritiserar
eliten och som leder till att anställda reoortrar får
svårt att finna talföra nyhetskälloro Detta" för över till
journalisternas relationer till lokala informationskällor.
Dessa är naturligtvis ganska få och de kan uppfattas som
partiska om de är politiker (och om inte politiker från
motsatt fraktion också intervjuas vilket kraftigt ökar
journalistens arbete med nyhetsutformning) . Journalisten
måste alltså vända sig till chefstjänstemän eller, om dessa
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inte vill tala med honom, till tjänstemän på lägre nlva
som ofta föredrar att vara anonyma o Problem med att vissa
centrala informationskällor anser sig vara alltför kriti
serade eller missförstådda kan ärvas från en kommunalre
porter till nästa.

Pressbranschens struktur inverkar också här genom att
de flesta av landets orter är entidningsorter. Få orter
ser många tidningar utges. Visserligen har närliggande
officiner ofta lokalkorrespondenter i ett flertal kommu
ner - men dessa korrespondenter är hårt pressade att en
samma fylla ett stort utrymme med material som inte bara
handlar om kommunalpolitik. De flesta tidningar publice
rar inte särskilt mycket material som rör politiken i
andra kommuner än utgivningsorten eller orter där tidning
en värvar nya prenumeranter och annonsörer (se Birgersson
m fl, 1971)0 på entidningsorterna är den endaJtidningen
så gott som alltid knuten till ett visst parti. Detta
kan försvåra kommunalreporterns arbete att samla in
åsikter från båda sidor: eftersom representanter från
andra partier hyser naturlig misstänksamhet mot honom och
eftersom han ibland försöker motverka detta genom att
inte ge det egna partiet förmånlig eller ens likvärdig
behandling, åtminstone inte den utmärkta som dess ledning
vill ha.

Finansieringen utgör också ett problem - tidni~gen

måste säljas. Som jag har sagt kan det leda till att den
som gör löpsedeln, den som gör rubriken, den som redige
rar kommunalreporterns artikel och den som bestämmer vad
reportern ska behandla alla använder andra nyhetsvärde
ringskriterier än om målet med den kommunala raoporte
ringen vore att ge läsarna fullgod insyn i och en komplex
förståelse av den kommunala förvaltningens komplicerade
arbete.

Det sista problem som jag tänker beröra här gäller
kontrollen över tidningsföretaget. I tidningens styrelse
sitter lokala politiker, även chefredaktören kan vara
politiskt utsedd (eller åtminstone godkänd på politiskt
håll), ledarskribenterna är vanligen grupporienterade
och många andra anställda (ibland kommunalreportern själv)
har kommunala förtroendeuppdrag eller klara politiska
sympatier. Detta ger, återigen, kommunalreportern ett
svårt utgångsläge när det gäller att vinna politikers för
troende, särskilt deras från andra partier än det tidning
en säger sig stödja. De politiska partierna uppträder i
själva verket i flera av de maktroller som Gerbner (1969)
urskiljer: partier ger pengar, tillsätter chefer, sköter
(på central nivå) särskilda nyhetsbyråer med bl a syndi
kering av ledare och utgör nyhetskällor.

SUMMERING o Sammanfattningsvis kan man säga att lokaltid
ningar som beskriver kommunalpolitik, särskilt nämndernas
behandling av ärenden, bör sträva efter att minska avstån
det mellan politiker, experter och vanliga läsare, så som
bl a utredningen om den kommunala demokratin förespråkar.
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Detta kan ske genom att nyheterna sätts in i sitt samman
hang så att (l) hela beslutsprocessen avbildas och (2) be
slutsprocessen förklaras och görs begriplig o

Tidningarna bör anstränga sig att bevaka hela besluts
processen för viktigare ärenden av flera skäl. Det främjar
medborgarnas insyn, förståelse, rättsmedvetande och möj
ligheter att själva agera~ Om nämligen pressen följer upp
ett ärendes hela behandling förstår läsarna bättre hur den
kommunala beredningen går tillo Om pressen vidarebefordrar
de viktiga, formellt fattade beslut som träffats i full
mäktige eller kommunstyrelsen får medborgarna kunskaper
om sina rättigheter och skyldigheter. Om, till sist, pres
sen berättar om händelseutvecklingen innan det slutgilti
ga beslutet ännu har fattats har medborgarna vissa chan
ser att själva söka påverka utgången av ärendet.

En sådan pressaktivitet försvåras av flera faktorer
som har att göra med journalisternas och ?ressens rela
tioner till omvärlden. Det bristande läsvärdet hos det
strikt kommunalpolitiska stoffet kan, parat med de ofta
bristande resurserna, göra att ko~~unalreportrar tvingas
avstå från kommunalpolitik till förmån för annan bevak
ning. Det kan också~leda till ett nyhetsurval som skulle
framhäva oviktiga ärenden i stället för viktiga.

Pressens andra typ av uppgift här, att göra besluts
processen begriplig, rör framför allt nyheternas utform
ning. Nyheterna ska ge både sanning och mening. Eller ut
tryckt på annat sätt: nyheterna ska vara sanna, inte miss
visande och inte skada någon part på grund av sakfel
eller tendentiös sammanställning (jämför Hermeren, 1972) o
Ett sådant pedagogiskt framställningssätt - som motiveras
främst av den idealistiska pressynen och den professionel
la - motverkas av tre faktorer. Artiklar måste skrivas
snabbt, ofta utan nedskriven disoosition och ibland base
rade på ett bristfälligt källmat~rialo Komrnunalreportrar
na kan frestas skriva för de politiker som ger dem infor
mationen eftersom journalisterna vet att åtminstone dessa
läser om kommunalpolitik medan läsare i allmänhet inte är
överdrivet förtjusta i sådant stoff. Tidningarnas
bindning till de politiska partierna kan göra att kommu
nalreportrarna upplever att de bör anpassa sitt skrivsätt
till vad kolleger, chefer och ägare menar är santo

Då är frågan, kan en jämförelse mellan potentiella
nyheter och faktiskt publicerade nyheter (i båda fallen
ärenden) hjälpa mig att avgöra i vilken mån pressens
kommunalpolitiska bevakning är bra eller dålig? Om man
studerar tidningarnas urval av ärenden och jämför detta
med ärendenas egenskaper kan man skaffa sig bättre un
derlag för att beskriva hur lokalpressens kommunalpolitis
ka bevakning ser ut samt förklara varföre För att avge
ett värdeomdöme beträffande kvaliteten på bevakningen
krävs mer preciserade värderingskriterier D De allmänna
problem och uppgifter som jag här diskuterat kan dock
tjäna som bakgrund. Men varför jämföra det som publiceras
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med det som kunde ha Dublicerats - räcker det inte med
att bara se till tidningarnas innehåll? Låt mig diskutera
detta i nästa avsnitt G

ATT JM~ÖRA LOKALPRESS OCH KOMMUNALPOLITIK

TIDNINGAR OCH VERKLIGHETEN e Flera metaforer beskriver
skillnaden mellan vad en tidning kunde ha publicerat och
vad samma tidning faktiskt publicerar - efter en lång ked
ja av beslut som närmare diskuteras i kapitel 20 Den ame
rikanske dramatikerna Ben Hecht säger, citerad av Cohen och
Young (1973), att en person som försöker ta reda på vad
som tilldrar sig i världen genom att läsa en tidning lika
gärna kunde försöka avläsa vad klockan är genom att titta
bara på sekundvisaren. Lika rimlig ter sig jämförelsen
mellan en tidning och en kartao Kartan är inte terrängen:
kartan uppstår p g a vissa konventioner som ibland uttalas,
ibland underförstått tas-för-givna (Korzybski, 1933;
Hayakawa, 1939). Att inbilla sig att kartan återger ter
rängen/verkligheten på ett korrekt eller begripligt sätt
vore lika genomtänkt som att äta matsedeln i stället för
maten (Bateson, 1966; Gerbner, 1973) G

Ibland förväxlar massmediernas publik kartan med ter
rängen och får som följd en felaktig och kanske skadlig
diet G Massmedierna uttrycker samma åsikter, de konsumeras
i de flesta hem och lagras på varandra. Därmed kommer de
frågor som de anger som viktiga att verkligen framstå som
viktiga för många läsare (Noelle-Neumann, 1973, 1974).
Och det råder för många samhälleliga förhållanden en mar
kant skillnad mellan deras objektiva omfattning (t ex
hur många som berörs eller hur riskfyllda de är) och den
i tidningarna alltid uttryckta, socialt accepterade upp
fattningen om demo T ex påverkas läsarnas uppfattning om
hur vanliga och allvarliga brott är i betydligt högre
grad av den skiftande uppmärksamhet pressen ägnar dessa
än av brottens faktiska förekomst i verkligheten (Davis,
1952; Lagerberg, 1970).

ATT UTGA FRÄN VERKLIGHETEN o Argumentet ovan var alltså att
tidningars innehåll på något sätt bör jämföras med vad-som
verkligen-hände eftersom tidningsrapporter och verklighe
ten sällan stämmer överens. Tidningar innebär ju (i motsats
till t ex skönlitterära verk) en analytisk avspegling av
verkligheten, med en egen logik, aktörsbunden utan att all
tid vara aktörsförstående. Men dessutom är det så att för
att kunna beskriva tidningarnas eget innehåll är det ibland
nyttigt att utgå från vad-som-verk1igen-händeo

Detta argument förtydligas av Lagerberg (1976) o Den
vanligaste metoden vid innehållsanalys av tidningar är att
utgå från vissa begrepp eller kategorier och se hur vanli
gen förekommande dessa är i tidningarna o Därvid uppstår,
enligt Lagerberg, två allvarliga problem. Det ena proble
met kan kallas substansproblemete Om man baserar letande
efter dessa kategorier enbart på vad som står i tidningen
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har man inga garantier för att det man upptäcker verkli
gen tillhör den använda teoretiska kategorin i stället
för att t ex ingå i ett annat och större problemkomplexo
Egentligen vet ju den som läser tidningen inte alls att
det omskrivna har inträffat o Det andra 9roblemet kan kal
las ett syntaktiskt ppoblemo Av olika formuleringar och
olika uppläggningar av artiklar om samma händelse kan
läsaren/forskaren förledas att tro att det skrivna hänför
sig till olika teoretiska kategorier eller händelser i
stället för att beskriva samma händelse. Dessa båda nro
blem, antar Lagerberg, kan man lindra genom att utgå"" från
faktiskt inträffade händelser för att se i vilken mån och
hur dessa rapporteras av pressen.

Hittills har jag framfört' två typer av skäl som moti
verar en jämförelse mellan faktiska och potentiella ny
heter - i mitt fall publicerade ärenden jämfört med alla
behandlade ärenden. Skälen är att man förstår tidningarna
bättre om man först utgår från verkligheten och att man
måste beskriva både vad tidningarna publicerat och vad
de inte publicerat eftersom karta och terräng vanligen
skiljer sig åt. Ett tredje skäl har framförts med stor
kraft av framför allt Rosengren (se t ex Rosengren, 1970),
på senare år också av t ex Snyder och Kelly (1977). Skälet
är: Om vi vill förklara vapföp en journalist, redaktion
eller tidning väljer ut vissa händelser-som-blir-nyheter,
så måste vi utgå från vad som kunde ha publicerats. En
tidnings redaktionella policy behöver inte avspeglas i
vad den har publicerat vid ett visst tillfälle, eftersom
det som står i tidningen reflekterar både (a) vad som har
råkat hända och (b) vad de tidningsanställda menar är
värt att publicera. Det är viktigt att hålla isär dessa
båda saker.

REGISTER ÖVER VERKLIGHETEN: EXTRA MEDIA DATA. För att
kunna jämföra den karta som framträder i ett visst mass
medium med den terräng som kartan förutsätts eller åläggs
förmedla korrekt information om, har Karl Erik Rosengren
grundligt utvecklat och prövat sätt att jämföra massmedi
ernas innehåll med mer objektiva register som innehåller
framställningar av vad som hänt, med vad han kallar extra
media data (se Rosengren, 1970, 1971, 1973, 1974a, 1976,
1977a, 1977b, 1977c).

De händelser som representeras av och beskrivs i extra
media data måste uppfylla vissa villkor som Rosengren
(1970) diskuterar o Sådana händelser måste vara reoetetiva
så att kvantitativa statistiska beräkningar är meningsful
la. De måste vara igenkännbara så att bedömare kan vara
överens om att de verkligen inträffat och att de tillhör
samma teoretiska kategoris De måste vara relevanta så att
det är rimligt att förvänta sig att vissa av dem verkligen
publiceras (dvs att några potentiella nyheter också blir
faktiska nyheter) o Slutligen måste de förtecknas oberoende
av nyhetsmediernas rapportering, i efterhand, långsammare,
mer fullständigt, med inhämtande av synpunkter från fler
källor o.



20

Jag menar att protokoll från sanwanträden med kommuna
la nämnder är exempel på register över extra media data
och att de protokollerade ärendena kan användas som extra
media data för att jämföra vad tidningar publicerar be
träffande kommunalpolitik~ Det bör då observeras att det
händer annat inom den kommunala förvaltningen än vad som
verkligen blir ärenden och behandlas i offentliga proto
koll - ett betydelsefullt sätt att utöva makt är ju att
bestämma vad som inte får diskuteras (Bachrach & Baratz,
1962, 1970) o Jag återkommer kort till detta i kapitel 4.

Det finns i övrigt många typer av register över extra
media data, register som färdigställts oberoende av nyhets
medier åtminstone i meningen att fler kållor än en en
skild tidningsartikel ligger till grund för de förtecknade
händelserna. Massmediernas nyhetsrappor~ering kan t ex
jämföras med register över parlamentsval avhållna världen
över (Rosengren, 1973)? med utrikespolitiska kalendarier
(Björkman & Bothorp, 1971) ,'- med riksdags- eller andra
protokoll (Rosengren, 1971; Rosengren m fl, 1974; Björck
ro fl, 1970; Berglund ffi fl, 1973), med pressmeddeianden ooh
liknande som sänts ut av stora organisationer (Larsson &
Looström, 1970; Miettinen, 1975), med statistik över t ex
olyckor och brott (Davis, 1952; Lagerberg, 1970) 5

I vissa fall kan telegrambyrårnaterial användas som
(delar av) extra media data (Lippman & Merz, 1920; Lewis,
1966; Carendi ffi fl, 1970; Berg & Kinel1, 1971), precis som
i tidigare studier av enskilda telegramredaktörer, (White,
1950; Snider, 1967; se också Thoren, 1971; Fjaestad &
Nowak, 1972) o Den som väljer bland telegrammaterial är
emellertid oftast en redigerare som inte själv definierar
vad som är en nyhet utan som snarare väljer bort mindre
viktiga nyheter från ett material som någon annan bedömt
vara värt att publicera (Bass l 1969a, 1969b) e Dessutom
vidlåder vissa källkritiska och andra svagheter telegram
byråmaterial (Bonnevier, 1976) o

När inte extra media data finns förtecknade kan fors
kare skapa sådana på egen hando Antingen efter det att en
händelse inträffat genom att fråga berörda nyhetskällor
om det som står i tidningen motsvarar sanningen, hela san
ningen och inget annat än den (Charnley, 1936; Berry, 1967;
Blankenburg, 1970 p Scanlon, 1972; Pulford, 1976; Marshall,
1977; se också Rosengren m fl, 1974) e Den metoden använder
jag för att ytterligare beskriva (uppfattningar om) de
undersökta tidningarnas nyhetsutformning - se kapitel 4
(där metoden diskuteras) och 6 (där resultaten visas) o
Extra media data kan också skapas genom att undersökaren 
medan händelseförloppet 9ågår - registrerar vad som in
träffar. T ex har iakttagare utposterats för att studera
general McArthurs ankomst till Chicago (Lang & Lang? 1968)
samt en fredsdemonstration i London (Halloran ffi fl, 1970) o

Det har ocksd hänt att forskare tillverkat extra media
data (beskrivningar av hypotetiska händelser) för att se
hur journalister bedömer dessa (Fjaestad & Jeleby, 1970) D
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Det är uppenbart att extra media data inte är helt pro
blemfria. Jag har redan påpekat att registren bara mäter
en aspekt av verkligheten (och ibland kanske på ett ofull
ständigt sätt) o Långsamma utvecklingsprocesser eller sta
bila tillstånd finns ofta noterade i register över extra
media data (t ex i offentlig statistik), medan massmedi
erna snarare uppehåller sig vid det dagsaktuella. Regist
ren kan antas vara förda på ett sätt som passar den proto
kollförande personen och organisationen mycket bättre än
forskaren, journalisten eller medborgaren - det finns i
allmänhet goda administrativa skäl för att sätta upp do
kument som forskaren tycker är dåliga (Garfinkel, 1967) e

Ett kanske allvarligare problem är att också extra me
dia data är utvalda och konstruerade av människoro Fjaestad
och Nowak (1972) menar att extra media data därför inte auto~

matiskt kan göra anspråk på att berätta sanningen om vad
som-verkligen-hände. Protokoll från beslutande församling
ar, offentlig statisitk, årsböcker, protokoll från obser
vationer, intervjuer och enkäter är ju berättelser om
verkligheten, inte autentiska lämningar och kvarlevor, dvs
delar av verkligheteno De har omtolkats av ett mänskligt
temperament i en miljö som har egna syften med att försö-
ka beskriva verkligheten. Till protokollen fogas dock
autentiska kvarlevor: skrivelser, statistik, kartor etc.
Besluten stämmer vanligen ord för ord med texten i det
allra första protokollet i en lång serie av protokoll från
många nämnder. Jag vill dessutom hävda att protokoll som
extra media data är mer sanna och fu~lständiga än det tid
ningsinnehåll som de jämförs med, eftersom de vanligen
kontrolleras mer noggrant och upprättas i större närhet
till händelsen och de inblandade, qtan kommersiella eller
sensationella syften.

SYFTEN OCH VAD SOM HÄNDER SEDAN

VAD BÖR STUDERAS? Genomgången i det här kapitlet pekar på
att det är viktig~ att jämföra lokalpressens bevakning av
kommunalpolitik med sådana händelser i kommunalnolitiken
som man kunde ha publicerat. Egenskaper hos kommunalpoli
tiska händelser - ärenden - bör jämföras med tidningarnas
uppmärksarrlhet, eftersom en sådan formaliserad ansats är
oprövad för detta synnerligen viktiga ämnesområde. En
sådan ansats kan ge up~hov till svar på frågor om hur väl
lokalpressen fyller sina uppgifter att presentera relevan
ta händelser på ett begripligt och korrekt sätt.

För att ytterligare belysa medborgares behov av in
formation om kommunala angelägenhete~ är det värdefullt
att försöka förmå urval av läsare att nrecisera sina behov
i konkreta termer o Mätta så kan behove~ ställas mot såväl
faktiskt publicerade nyheter som potentiella nyheter (ex
tra media data) och jämförelsen utvisar ytterligare i
vilken mån lokalpressens urval av nyheter om kommunalpoli
tik t ex fyller kravet att spegla ärenden som medborgarna
menar sig behöva känna till.
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Det är detta som projektet studerar; jämför figur 1:3
som är den operationaliserade motsvarigheten till utgångs
punkterna i figur 1:18 Undersökningarna avser en kommun
där en borgerlig tidning utges och en annan tidning har
~~ss .. spridni~g ~se kapitel 4}. Konkreta ärendeegenskaper
]amfors med l vllken utsträckning ärenden publiceras eller
ej. I kapitel 5 presenteras data som rör sättet att för
söka förklara tidningars nyhetsurval. Dessutom kan, som
ett komplement till denna frågeställning, ärendeegenska
per jämföras med reportagens storlek och tendens. Det
sker bl a i kapitel 6.

Protokollförda
ärenden

Publicerade
ärenden

I I
Arenden
bedömda

av läsare

Andra publicerade
nyheter om

förvaltningen

r---'
I I

I I
I IL ~

Figur 1:30 Undersökta händelser

Dessutom har ett antal ärenden jämförts med läsares
informationsbehov i så måtto att en grupp läsare fått be
döma dels hur bra att känna till, dels hur intressanta att
läsa ärendena varit~ Hälften av ärendena hade publicerats
medan de övriga var opublicerade. Undersökningstekniken
beskrivs närmare i kapitel 4 och resultaten presenteras i
kapitel 7Q

Denna särskilda och sällan prövade undersökningsteknik
har kunnat utnyttjas inte bara för att beskriva ärenden
utan också för att beskriva individerna själva. Detta var
inte förutsett när undersökningen planerades utan är ett
resultat av den litteraturöversikt som ges i kapitel 3.
De som finner många ärenden intress~nta att läsa om har
bedömts ha stort läs intresse och de som anser att många
ärenden är bra att känna till har bedömts ha stort orien-
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teringsmotiv. Dessa termer fcrklaras i kapitel 3 (som är
en bred översikt av s k användnings forskning) samt i ka
pitel 8 (som redovisar resultaten) o

Figuren visar också att vissa analyser gjorts beträffan
de tidningsinnehåll som inte behandlar protokollförda ären
deno Utanför gruppen "ärenden" finns nämligen ett stort an
tal händelser som i figuren bildar gruppen "andra publicera
de nyheter om den kommunala förvaltningen". Dessa icke
ärenden har specialstuderats under en av de valda tidsperio
derna och analyserna redovisas och kommenteras i bilaga 50

SYFTENo Projektets ursprungliga syften utgår från de jäm
förelser som beskrivs i figurerna 1:1 och 1:3. Syftena är

lo att söka beskriva och förklara variationer i lokaltid-
ningars urval av nyheter om ärenden behandlade av den
kommunala förvaltningen

2. att söka beskriva och förklara variationer i lokaltid
ningars utformning av nyheter om ärenden behandlade av
den kommunala förvaltningen

3. att jämföra publicerade och opublicerade ärenden i
fråga om i vilken mån läsare bedömer dem vara bra att
känna till

4. att jämföra publicerade och opublicerade ärenden i
fråga om i vilken mån läsare bedömer dem vara intres
santa att läsa, samt att söka differentiera mellan
intressanta och viktiga ärenden

Efter den breda litteraturöversikt som redovisas i
kapitel 3 har jag vidareutvecklat det tredje och fjärde
syftet till att omfatta inte bara ärenden utan också ären
debedömningo Därför tillkommer syftet

S. att försöka beskriva och förklara läsares läsintresse
och orienteringsmotiv samt relatera dessa till deras
kunskaper om kommunala angelägenheter

Projektet har dessutom syften av metodologisk natur ..
Detta har att göra med att det är förhållandevis ovanligt
att jämföra tidningars nyhetsurval med andra register över
verkligheten, såväl som att det är ytterst ovanligt att
läsare får bedöma enskilda händelser (inklusive sådana
som aldrig publicerats). Undersökningarna har utförts i
relativt begränsad skala och det motiveras av detta, att
syftena även varit

6. att utforma och använda metoder för att j~~föra tid
ningsinnehåll med det register över potentiella ny
heter som utgörs av protokoll från kommunala nämnd
sammanträden

70 att utforma och använda metoder för att studera läsa
res bedömning av sådana konkreta potentiella nyheter
som utgörs av ärenden från kommunala nämndsammanträden
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2& VARFÖR ÄR NYHETER NYHETER?

How a great daily organ is turned out
James Joyce: Ulysses

NYHETSURVAL OCH NYHETSUTFORMNING

VAD KAPITLET HANDLAR OM. Det här kapitlet handlar om vad
det är som befordrar journalistiskt urval och uppmärksam
het, dvs vilka egenskaper hos omvärlden som journalister
och tidningar anser har nyhetsvärde. En sådan genomgång
av s k nyhetsvärdesfaktorer krävs nämligen för att förstd
de resultat från innehållsanalyserna som presenteras i
kapitel 5 och 60 Innan dessa nyhetsvärdesfaktorer dis
kuteras motiverar jag varför journalister behöver använda
den typen av beslutsregler i sitt arbete och jag beskri
ver därför inledningsvis det journalistiska arbetssättet
under nyhetens väg från händelse till artikel.

Tidningsföretag utför en informationsbehandling av
enorma måtto Journalisterna måste ur en stor informations
ström rutinmässigt avgöra vad som är viktigt att ~ublice

ra och hur dessa nyheter ska utformas. De känner mycket
lite till läsarnas förväntningar eftersom de till största
delen är isolerade från dessa läsare och tvingas därför
skriva artiklar som uppskattas av andra journalister eller
ytterligare intressenter som t ex ägare eller källor, sna
rare än av läsarna (Elliott, 1972; Fjaestad & Nowak, 1972;
Schulman, 1970; Windahl, 1975; McQuail, 1976).

Tidningsinneh2llet är naturligtvis ingen exakt avspeg
ling av verkligheteno Innehållet är ett sätt att rekonstru
era verkligheten efter tidningsmässiga värderingar. Och
även om innehållet förefaller informativt, relevant eller
objektivt (för att välja några honnörsord) så finns inga
garantier för att tidningens läsare får en sann verklig
hetsuppfattning eller att deras bild av det skedda liknar
vad-som-verkligen-hände (jämför Hemanus & Linne, 1976;
Fjaestad & Holmlöv, 1977).

NYHETSURVAL OCR NYHETSUTFORMNING. Ur en strid informa
tionsström (och även när den ser ut att sina) måste jour
nalister av olika slag definiera vad som är nyheter, välja
och vidarebefordra dessa, bearbeta dem, redigera och pla
cera dem på lämpliga sidor innan tidningen kan tryckas.
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När en nyhet har hamnat paketerad intill frukostkoppen har
den alltså först varit föremål för en lång rad journalis
tiska och redigeringsmässiga beslut inom ramen för vad
som är möjligt - mänskligt och utrymmesmässigt - att lägga
in i varje tidningsnummer o Besluten sker i två huvudsak
liga (analytiska) steg - nyhetsurval är beslutet om vad
som ska publiceras, nyhetsutformning beskriver processen
varigenom en nyhet blir till en artikel, redigeras och
placeras i tidningen (jämför motsvarande distinktion hos
Bass, 1969a, 1969b; Rosengren, 1974; Windahl, 1975;
Chibnall, 1975).

Nyhetsurvalet görs således av reportrar och - kanske
framför allt - deras chefer. Nyhetsutformningen ombesörjs
av reportrar och redigerare. Reportrarna avgör i viss mån
längd och tendens, medan redigerarna kontrollerar detta
och (i görligaste mån enligt chefernas intentioner) avgör
var artikeln ska placeras. Nyheter sorteras på olika sidor
och väl där på olika utrymmen och detta sker i enlighet
med vilka ämnesområden de anses tillhöra och hur intres
santa eller viktiga för läsarna de gissas vara (utan att
journalister har säker kunskap om det senare) ~ Detta måste
avgöras snabbt eftersom tidningar efterfrågas under oer
hört kort tid, under några få morgon- eller eftermiddags
timmar. Missade trycktider kan leda till upplageminskning
ar och, på sikt, till förlorad goodwillo

Beslutsprocessen - såväl nyhetsurvalet som nyhetsut
formningens olika faser - åskådliggörs i figur 2:10 Det
är den principiella utformningen av de olika faserna som
visas där - jämför t ex Fjaestad och Nowak (1972) eller
Engwall (1977). Bilden kan appliceras på m~nga redaktio
ners nyhetsinsamlande och nyhetsbehandling, inte bara den
som avser kommunaLpolitik o

Vanligen uppmärksammas tidningsanställda på vad 80rn

har hänt genom information i olika former från informa
törer som är placerade utanför tidningsföretaget (liksom
i figur 2:1). Det finns flera typer av informat5rer~ Någ
ra (som antagligen svarar för den största delen av nyhets
strömmen) är varaktiga och rutiniserade kontakter; an
tingen genom att de gör egna, officiella uttalanden, eller
genom att de är enskilda journalisters upparbetade nyhets
källor som kan lämna (eller verifiera andras) tips. Båda
dessa typer av rutin-informatörer har egna motiv för att
informera tidningsföretag om sin syn på vad-som-har-hänto

En tredje grupp informatörer är personer som råkar be
röras av eller vara parter i en enstaka händelse. Även
om det händer att de tipsar tidningar om nyheter som annars
inte skulle ha upptäckts, är det förmodligen så att de of
tare får uttala sig om händelser som redan rapporterats
av rutinmässiga informatörer. En ytterligare grupp av in
formatörer, även den ofta använd, utgörs· av andra mass
medieföretag - konkurrerande och andra tidningar, tid
skrifter, radio och tv <> Dessutom inkomrner ett omfa-ttande
material från nyhetsbyråer.
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Händelse ~ - - ~ Extra media data? I

Informatör/källa

Redaktionschef

~brik

Fi~~E-_~' Principskiss över nyhetsurval och nyhetsutformning
(efter Engwal1, 1977)

Vad t ex andra tidningar publicerar styr naturligt
vis både nyhetsurval (vilket vem som helst kan avgöra
genom att jämföra två kvällstidningar från samma stad un
der någon vecka) och nyhetsutformningo Andra massmedier
är nämligen de främsta inspirationskällorna och - jämte
kolleger på den egna redaktionen - normbildare för den
enskilde journalistens sätt att skriva~ Även forskare har
fått iden att tidningar rent av bör likna varandra - det
har t ex hävdats att sanningen bör ligga någonstans mitt
emellan olika massmediers beskrivningar av den (se t ex
Westerståhl, 1972; han kritiseras av bl a Amark, 1973;
jämför också Fjaestad & Holmlöv, 1977) o

Journalister läser nämligen varandras artiklar, ser
på samma tV-9rogram, lyssnar på samma radioutsändningar
(Furhoff, 1974). De sitter tillsammans vid rättegångar,
presskonferenser, andra förplanerade händelser och i de
pauser som uppträder i dessa och drar sig därefter undan
till san®a hotell Q De spelar kort med varandra och
skickar ut någon att kootrollera vad som händer av det
som de förväntas bevaka (Darnton, 1975) o Att vara ensam
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om en nyhet är ingalunda alltid en fördel - för att skydda
sig mot kritik från chefer och informatörer vill journa
lister få verkligheten bekräftad av flera källor, av sär
skilt viktiga källor eller av andra journalister (Chibnall,
1975; Tuchrnan, 1972; Rosengren m fl, 1974; Woodward &
Bernstein, 1974) 9 I själva verket lever massmedierna på
varandra - tidningar, böcker, pjäser, filmer och skivor
baseras på eller handlar till betydande delar om andra
massmedier (Elliott, 1976) o

Nyhetsrapporteringen fördelas vanligen på enskilda re
portrar (som sedan svarar för delar av nyhetsutformningen)
aven chef, antingen vid en redaktionskonferens där alla
reportrar deltar, eller genom enskilda kontakter. Flerta
let artikeluppdrag måste planeras in på förhand, ofta
genom att en chef för in tips som gällpr ko~~ande vecko
dagar i en s k dagbok från vilken sedan uppdragen delas
ut till de anställdao

Vissa journalister väljer själva vilka nyheter de se
dan ska skriva om, delvis därför att de sällan vistas i
omedelbar närhet av cheferna på redaktionen. Det kan för
hålla sig så att de ofta har specialuppdrag eller att de
är placerade i en geografisk region på visst avstånd från
huvudredaktionen. Journalisters kompetens avgör också i
vilken mån de själva får välja sina nyheter, liksom vilken
redaktion och vilka arbetsuppgifter de arbetar medo

En stor del av det totala nyhetsurvalet förrättas av
redigerare som väljer bland inkomna telegr~1 från den el
ler de nyhetsbyråer som företaget abonnerar på. Detta
gäller främst vissa specifika redaktioner, som utrikes-,
inrikes- och sportredaktionerna, och nyhetsurvalet här på
verkas (förutom av redigerarnas bedömningar av nyhets
värde) av hur nyhetsurvalet i övrigt är organiserat; dvs
vilka nyheter som täcks in av egna korrespondenter u

Nyhetsurval och nyhetsutformning kan gripa in i varand
ra, t ex därför att det är samma person eller ?ersoner som
utför båda aktiviteterna. Detta gäller bl a när ensamar
betande lokalkorrespondenter för landsortstidningar ska
forma material för det utrymme som de dagligen är tvungna
att fylla, eller när utlandsplacerade stjärnreportrar
skickar nyheter och kommentarer till centralredaktionen~

Ibland kan det vara så att tidningsanställda väljer vissa
nyheter därför att de vet hur de ska bearbeta dem för att
få en bra eller attraktiv eller säljbar artikel$ Nyhetsur
val och nyhetsutformning är alltså två faser SOITi överla.p
par varandra, snarare än två stadier som alltid följer i
en given ordning (jämför Brodin, 1976). i\.ndå kan det vara
olika faktorer - olika slag av nyhetsvärde - som påverkar
urvalet respektive utformningen av nyheter.

Långtifr&n allt r5material blir verkligen tryckt och
publicerat - på ett stort svenskt nyhetsföretag händer det
ofta att två femtedelar av de helt färdiga artiklarna
kasseras (se Fjaestad & Holmlöv, 1976b) o \Journalister får
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ofta direktiv rörande hur stor längd deras artiklar Gm
vissa nyheter ska ha men kan ibland själva revidera det
ta efterhand (det är kvantitativ utformning) och själva
utformar de skrivsättet (det är kvalitativ utformning) .
Deras handlingsfrihet begränsas dock av att - eftersom
redigeringen måste gå snabbt så produktionen kan löpa
utan friktion - de skrivna artiklarna måste inledas med
det viktigaste och sluta med det som anses minst viktiqt
så artiklarna snabbt kan kortas av (se Phillips, 1976;
Tuchman, 1972) o Avkortningen sköts av redigerarna, som
också har hand om kvalitativ utformning genom att de på
verkar den möjliga upptäckten av varje artikel när de
placerar den på ett visst ställe på en nyhetssida.

SLUTPRODUKTEN. Hela processen, nyhetsurval såväl som
nyhetsutformning, kan nu beskrivas. En utanförstående in
formatör meddelar någon på tidningsföretaget vad som har
hänt. Därefter arbetar flera personer med varje nyhet,
samtidigt som de dessutom arbetar med andra uppdrag.
Efter tryckningen (som inte avbildas i figur 2:1) är en
tidningsedition färdig att distribueras till hushåll
eller till återförsäljare beroende på om det är en morgon
eller kvällstidning. Samtidigt föreligger - för vissa
typer av händelser-som-blir-nyheter - oberoende data som
beskriver verkligheten: extra media data, ett slags re
gister över potentiella nyheter, ocks~ sådana som refuse
ras under någon av de många faserna i nyhetsföretagets
arbete.

Vad som händer när en nyhet väl är publicerad är inte
likgiltigt. Då kan nämligen den färdigförpackade nyheten
jämföras med informatörernas åsikter, med andra partsut
sagor och med någon oberoende avbild av verkligheten -
t ex med sådana nämnda extra media data som i den här av
handlingen är ärenden vilka jämförs med tidningsrapporte
ring om ko~~unalpolitik6

Av min beskrivning följer att den enskilde repor
tern - den enskilde chefen, den enskilde redigeraren
- inte fritt väljer ett ämne eller en presentations-
form: det bestäms utifrån gissningar om vad andra personer
på eller utanför tidningsföretaget vill att tidningen ska
innehållae Journalister är hänvisade till ett fåtal ny
hetskällor, till att arbeta under stark tidspress och
dagsaktualitet som gör reporterns förstahandskunskaper
till ytlig bekantskap-med verkligheten i stället för dju
pare kunskap-om (Park, 1940; Roshoo, 1975; Phillips, 1976;
jämför Schutz, 1944) och till uppfattningar om hur en bra
artikel ska se ut som framförs av andras tysta exempel,
av redigering och anmärkningar, av refusering (Breed,
1955) ..

Genom att reportern alltså är bunden av företagets
produktionsrytrn och av förväntningar hos den närmaste
kollegan och andra arbetsgrupper, kan journalister full
göra sitt arbete bara genom att bortse från några element
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I i omvärlden. Arbetssättet leder, har det sagts, till en
förenklad framställning, i berättarton och med en ytlig
biljardbollslogik: en orsak - en följd (Minke, 1975) $ Men
genom att tidningar tilldöms ett stort samhällsintresse
och ägnas omfattande tid och u?pmärksamhet av de flesta
människor är både deras goda och dåliga sidor väl värda
en närmare kartläggning.

RUT1N1SER1NG AV NYHETSARBETET

MATERIALFLÖDETS KARAKTÄR. Av flera skäl behöver det om
fattande arbetet med nyhetsurval och nyhetsutformning
förenklas och rutiniseras. Jag ska här kommentera några
sådana skäl. Förenklingen kan ske på flera olika nivAer,
dels på redaktionell eller tidningsnivå där arbetet orga
niseras efter vad som anses vara nyhetsvärt och säljbart
eller förenligt med t ex grupporienterad eller idealis
tisk pressyn, dels för den enskilde journalisten som be
höver underlätta sitt dagliga arbete med bl a vissa be
slutsregler.

Ett skäl för att rutinisera nyhetsarbetet är den stora
och varierande mängd information som inkommer från olika
informationskällor: från rutinkällor som arbetar med vis
sa problem, från privatpersoner som berörs av händelser,
från andra nyhetsföretag. Målet för nyhetsurvalet och ny
hetsutformningen är att skapa en 9rodukt som är attraktiv
för olika grupper inom företaget, ägare, annonsörer och
läsare. Men inte bara det. Man måste dessutom se till att
framställa en produkt som utseende- och volymmässigt
inte förändrar sig så mycket från dag till dag. Det hete
rogena råmaterial som kommer in från olika typer av in
formatörer måste ställas samman så att de innehållstyper
och det antal sidor som en tidning innehåller under en
viss veckodag under en viss säsong är ungefär likartat
jämfört med samma tidning sju dagar tidigare eller sju da
gar senare.

En viktig orsak till detta är att annonsmaterialet är
ungefär likartat från en måndag till nästa, och från en
torsdag till nästa. Annonsredaktionen arbetar med andra
stopptider än nyhetsinsamlarna, till skillnad från dem
inte nattetid. på de flesta sidor ritas annonsmaterialet
upp först. Annonsmaterialets storlek och utseende be
stämmer därmed sidvolymen för tidningen, liksom var ny
heterna fysiskt ska placeras. Vad nyheterna ska innehålla
bestäms på en övergripande nivå av redaktionens indelning
i olika avdelningar, konkret under en viss dag av det ny
hetsurval som chefer eller vissa reportrar eller redige
rare på några redaktioner sysslar med.

Att välja och bearbeta stoff för en artikel Dåminner
därmed om vad Perrow (1970) kallar ingenjörsarbete. (I
figur 2:2 har jag kombinerat två av Perrows typologier för
att klassificera organisationer efter den teknologi som
de använder respektive det råmaterial som de behandlar.)
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Nyhetsurval och nyhetsutformning har nämligen två viktiga
likheter med att skapa en prototyp: (l) problemen och ma
terialflödet växlar, men (2) det finns homogena problem-
lösningssätt, vissa standardprocedurer att falla tillbaka
på. Några sådana standardprocedurer kommer jag att disku
tera längre fram i det här avsnittet $ Dessa procedurer
gäller inte allt tidningsinnehåll, men är något som
de tidningsanställda strävar efter att tillämpa i stor
utsträckning.

Enhetligt/stabilt
materialflöde

Variabelt material
flöde/många undantag

Oklara
procedurer

Klara
procedurer

Hantverk Icke-rutin

Rutin Ingenjörsarbete

(Journalistik)

Figur 2:2. Ett sätt att klassificera organisationer enligt det
råmaterial som de bearbetar och den teknologi som an
vänds (efter Perrow, 1970)

IRRELEVANT INFORMATION. Mitt argument ovan var alltså
att ojämnhet i ett stort materialflöde helst bör bearbe
tas med standardprocedurer för att förenkla nyhetsarbetet.
Ett kanske viktigare skäl är att materialflödet till stor
del är oväsentligt. Journalisterna måste därför på
något sätt välja bland det svåröverskådliga mate~ia-
let och för att underlätta dessa upprepade val till-
grips beslutsreglero Detta illustreras av figur 2:3. Fi
guren utgår från en typologi som presenterats av Nowak
(1978) o De två viktiga dimensioner som ~owak menar karak
teriserar människors beslutsfattande är det som nämnts
ovan, dels tillgång till information (stor eller liten),
dels om informationen mestadels är väsentlig eller ovä
sentlig med hänsyn till vad de vill uppnå.
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Liten mängd information Stor mängd information

Stor
andel
irrelevant
information

Stor
andel
relevant
information

A: Nötknäpparen B: Telegramredaktören

C: Psykoterapeuten D: Väderleksrapportören

Figur 2:3. Nowaks typologi över fyra kategorier av informations
problem i (återkon~ande) beslutssituationer (efter
Nowak, 1978)

Typologin i figur 2:3 upptar fyra grupper. Grupp B 
som kallats telegramredaktören - beskriver förmodligen de
flesta journalisters situation. Problemet är att välja och
eliminera information. Metoden för detta är rutinisering
och val genom tumregler av olika slag. Naturligtvis kan
journalister återfinnas också i de andra grupperna. Grup
pen A har som problem att identifiera nyckelinformation
eller att skaffa mer information (detta påminner om att
lösa tankenötter och gåtor). Metoden för detta är an
tingen att söka information eller att tänka på ett avvi
kande sätt, se data på andra ledden. Gruppen C måste ge
en insiktsfull tolkning aven ganska liten mängd informa
tion. Hetoden för detta är intensiv analys, grundad på
expertkunskaper. Den fjärde gruppen, slutligen, behöver
förädla, reducera samt strukturera en stor mängd data.
Detta kan ske genom extensiv analys och standardiserade
tolkningsmodeller.

DE ANSTÄLLDA. Organisation (vilken typ av tidning det rör
sig om) och yrkesroll (nivå och redaktionell tillhörighet)
avgör nyhetsurvalet i högre grad än enskilda personers
privata föreställningar. Orsaken till detta är bl a att
tidningars standardprocedurer för att kunna välja från
en rik och omväxlande händelseström arbetas in i organisa
tionen. Det får som effekt att den som väljer nyheter inte
nödvändigtvis utformar dem, att flera kan arbeta med samma
uppdrag och dessutom med många andra sysslor samtidigt
och att den som skriver en text vanligen inte bestämmer
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hur mycket av texten som ska publiceras och var i tid
ningen den ska placeras (se Tuchman, 1969).

Ett ytterligare skäl förrutiniserinq är föliande: Även
om konflikter beträffande vad som ska publiceras kan sägas
delvis vara lösta på förhand, genom att redaktionen är in
delad i olika avdelningar som själva bevakar olika händel
ser, disponerar olika sidor, har olika stopptider etc, så
kan man tänka sig att konflikter skulle vara vanligam Detta
på grund av att nyheter måste tryckas och distribueras
snabbt för att betraktas som intressanta. För att mildra
motsättningen mellan en snabbt flytande tryckprocess och
ett aktuellt innehåll har tidningsföretagen förlitat sig på r
flera rutiner - att olika avdelningar som redan nämnts har
olika stopptider för manusinlämning (för att de brådskande
och säljande sportnyheterna kan lämnas sist på söndags
kvällarna), att tidningen trycks i flera utgåvor, att si-
dor kan tryckas i förväg (framför allt till s k tidlösa
söndags- och andra bilagor), samt att uppdragen förplane-
ras i dagböcker och vid konferenser mellan de anställda
där viss plats avsätts åt visst slags innehåll (jämför
Engwall, 1977) o

Hittills har jag frä~st behandlat de standardprocedu
rer som finns inbyggda i tidningsföretagens sätt att orga
nisera sitt arbete. Nyhetsurval och nyhetsutformning på
verkas dessutom bl a av den enskilde journalistens person
liga föreställningar och av de attityder som hör samman
med yrkesrollen eller redaktionstillhörighet. Figur 2:4
är hämtad från Fjaestad och Nowak (1972) och bygger bl a på
en tankemodell som utvecklats av Riley oc~ Riley (1959) samt
Maletzke (1963).

Det är troligt att en stor del av nyhetsurvalet be
stäms av den redaktionella organisationen och tidningsf0
retagets sätt att bygga in sina mål i organisationsstruk
turen. Hen mycket av urvalet av enskilda händelser-som
blir-nyheter styrs naturligtvis av de beslutsregler som
utvecklats inom ramen för individens och arbetsgruppens
sätt att arbeta. Vilka är då dessa standardprocedurer?

STANDARDKÄLLOR. En standardprocedur är att begränsa ny
hetsurval och nyhetsutformning till i huvudsak ett f&tal
nyhetskällor. Journalister är ofta tvungna att använda
just få nyhetskällor och detta uppfattas i allmänhet
som ett problem (jämför Fjaestad & Holmlöv, 1977). Det är
problematiskt av flera skäl. Nyhetskällor kan ibland vara
väl så oinformerade som journalister, nyhetskällorna kan
ha högst privata syften med att lämna information vilken
därför förvrängts eller friserats och nyhetskällor kan
tänkas använda sig av ett särspråk som inte förstås av
journalist eller av läsare i allmänhet, vilket leder till
att den publicerade artikeln måste förenkla fakta. ~1ellan
journalist och nyhetskälla kan ett känslomässigt beroende
dessutom tänkas uppstå.
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Samhällets politiska, ekonomiska, sociala
och kulturella struktur och ideologi

Massmedieinstitutionens ställning och upp
gifter, struktur och relationer till andra

institutioner

Hedieföretagets mål, struktur och relatio
ner till andra organisationer och grupper

Tillgänglig information, momentana eller
varaktiga sociala/tekniska inflytanden

och restriktioner

Yrkesrollens normer, rutin och praxis

Individens mål~ varseblivna alternativ,
föreställningar om mottagarna, relatio
ner till individer och grupper, bakgrund,

värderingar etc.

UTBUDET AV INFORMATION:
Val, tolkning och utformning av "nyheter"

Figur 2:4. Nivåer för förklaring och beskrivning av nyhetsmediernas
informationsutbud (efter Fjaestad & Nowak, 1972)
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Valet av nyhetskällor bestäms förutom av uppfattningar
om deras nyhetsvärde och deras kompetens, av hur lätt det
är för reportrarna att upptäcka en viss nyhetskälla. Infor
matörer försöker göra sig själva synliga genom att anpassa
sin verksamhet till massmediernas egen dygnsrytm och ar
betssätt eftersom många bevakningsobjekt tycker sig behö
va press och andra medier för att föra ut sina egna åsik
ter (Fjaestad & Nowak, 1972; Bobrow, 1972; Chibnall, 1975).
I markant utsträckning gäller detta politiker (Murdock,
1973). De utlyser sina möten långt i förväg, skickar fö
redragningslistor, motioner och uttalanden före dessa, samt
ser till att deras tal och inlägg hålls så tidigt att
reportrarna kan passa sina manusinlämningstider.

STANDARDHÄNDELSER. En annan standardprocedur är att be
gränsa nyhetsurval till vissa typer av händelser, av vilka
många kan planeras på förhand. En hel del händelser är ju
kända innan de inträffar, även om ingen vet exakt när det
ta sker: det är uppenbart att kända personer ska dö eller
föda barn, att val måste hållas och någon kommer att vinna
osv. Till sådana tidsbundna men säkra händelser - som
Tuchman (1973) kallar Ilprescheduledli - kan de tidningsan
ställda lagra bakgrundsmaterial. Annat nyhetsstoff är av
sådan karaktär att det publiceras först i brist på annat
material eller i sporadiska temanummer. Detta material -
som Tuchman kallar "nonscheduled" - beskriver vanligen till
stånd eller ofta upprepade händelser och är av tidlös na
tur.

Vissa nyheter låter sig inte förutsägas - Tuchman kallar
dem "unscheduled". För att kunna bevaka dessa bemannas
tidningsföretagens ingående telefonlinjer natt och dag,
teleprintern avbryter det övriga byråmaterialet och ger
ifrån sig ringningar, vissa reportrar kan omfördelas eller
arbetar just med sådana hastiga uppdrag och speciellt
viktiga nyhetskällor eller bevakningsobjekt är ständigt
åtföljda av journalister. Även oförutsedda händelser lå-
ter sig alltså uppfattas genom att arbetet organiseras på
ett standardiserat sätt. De oförutsedda händelserna utveck
las ibland till vad Tuchman kallar "developing news":
händelser inträffar som bygger på och är fortsättningen
av tidigare händelser (unscheduled), så att reportrarna
har ett redan skrivet material att utgå från och anknyta
till ..

UTANFÖR RUTINEN? Kombineras de här synsätten - att ny
hetsurval gäller vissa källor och att nyhetsurval gäller
vissa händelsetyper som medger rutinisering av ett
ingenjörsarbete - framgår det att ett väsentligt problem
är vilka händelser som nyhetskällorna är beredda att utta
la sig om. Nyhetsstoffet kan i själva verket klassificeras
enligt två viktiga dimensioner som framför allt föresla
gits av Molotch och Lester (1974a, 1974b) efter en ingående
innehållsanalys av nyhetsmaterial kring en olje1äcka utan
för Santa Barbara (Molotch & Lester, 1975). Den ena di
mensionen beskriver motiven och medvetenheten hos den ak-
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tör som orsakar eller genomför en viss händelse, medan
den andra handlar om sättet varpå tidningsföretaget får
reda på att något hänt: om den aktiva parten eller en
särskild tipsare är informatör. Molotch och Lester kombi
nerar de här dimensionerna till en typologi som avser be
skriva olika typer av nyheter och visas i figur 2:5. Deras
kommentarer avser främst tre av figurens fyra rutor, efter
som de inte fäster särskilt avseende vid den ovanliga kate
gori som kallats serendipiteter, tillfälliga och oförmodade
hjältedåd.

Avsiktligt genomförd Oavsiktligt genomförd

Rapport
från
aktören

Rapport
från
tipsare

Rutin Serendipitet/

Tillfällighet

Skandal Olycka

Figur 2:50 Fyra typer av händelser-som-blir-nyheter. Efter Molotch
& Lester (1974b)

Rutinhändelser är sådana som rapporteras till pressen
genom fortlöpande och vanemässiga kontakter mellan offi
ciella informatörer och enskilda eller till Dresskonferen
ser samlade journalister. Hit hör naturligtvis kommunala
nämndsammanträden (även om ärenden ibland kan initieras
genom skandaler eller olyckor) o Ben Bagdikian har beräknat
att sextio procent av alla nyheter härrör från en pressre
lease från en ansvarig part (Hulteng, 1976).

Som olyckor räknas oljeutsläpp, tappade kärnvapenladd
ningar, läckande nervgas - allt högst oönskat men ägnat
att ge journalister och tidningsläsare en plötslig och
överraskande inblick i förehavanden som samhällets in
flytelserika annars lyckas gömma undan insyno Därför,
menar Molotch och Lester, är olyckor viktiga för läsarna
och viktiga att beakta för den som vill studera i vems
intresse nyhetsurvalet sker. Dessutom ser författarna
skandaler som betydelsefulla avslöjanden. Deras exem-
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pel rör Ronald Reagan som avsiktligt underlät att be~

tala skatt utan att för den skull vänta sig att få l~sa

om det i tidningen. Ett sentida svenskt exem?el skulle
kunna röra de SAS-kort sam tillät vissa prominenta perso
ner att gratis flyga jorden runto Det var deras och SAS
avsikt att de skulle flyga gratis, men det var inget pQm
de fann anledning att ~nabbt meddela allmänheten. Org~t
"skandal" ger omedelbart associationen att något otillå,~

tet har inträffat. Att någon inte vill berätta om t ~K

en skaEt~fri förmån eller O~ nedgrävda gifttunnor få~

journali~ter och läsare att uppröras, även om kanske
handlingssättet skulle visa Sig vara korrekt enligt
rådande-lagstiftning.

I

För alla dessa händelstyper finns det standardpro~

cedurer i form av metoder som journalister tidigare hqft
för att beskriva likn&ftde hänaelser. Men de olika hänG~t§e

typerna är sannolikt olika förekommande i olika redaktto~

ners arb~te. För en kGmmunalr~©orte~ är det lättare att
behandla nyheter som inkommer direkt från aktören sjä~v,
allts& vanligen från ~n ansvarig politike~ eller tjänst@~

män: då finns det stand~rdprocedurer för att avg~ra sanni~g,

påverka utformning av artikeln ~tc. Dessa nyheter är o~k~

så oerhört vanliga, mycket vanligare än nyheter om skqn~

daler eller olyckor som därigenom bl~r eftersträvansvärgq
och kan betraktas som @ k journalistiska scoop. Men att
avdela kommunalreport~ar att sj&tlva leta upp skandale:(
blir oerhört dyrt eft@rsom procedurerna för hur det ska
gå till ~r så oklara OQh skandal~+ är ganska sällsyntae
Frågqn är då: Vilka st~ndardegen~kaper hos standardhän~

delser OCh scoop-händ@lser är det som särskilt befordrqr
journqListisk uppmärk~amhet7 Sådana händelseegenskaper
som ka~akteriserar händelser-som~blir-nyheterhar kallatp
nyhetsv~~desfaktorer. L~t mig n~rmast diskutera dessa.

NYHETSVÄRDESFAKTORER OCH DERAS iNVERKAN

BAKGRUND. Nyhetsvärde§faktorer finns egentligen inte
fäst& på papper av jo~rftalist~rna själva och hör inte
hell@~-till det som lärs ut vi~ t ex journalisthögskolor,
I stallet överförs nyh~t$v~~de~esonemanggenom socialis~~

ring p~ arbetsplatsen ~Qh genom att tidningsföretagen t
vis$ mån selektivt re~ryter~r sina anställda, i någon
utst~~Qkning också av @xterng normer och högtidliga reg
ler ~m vad som bör pu~liQe~g§ och hur detta ska ske (j~m~

fö~ Sigelman, 1973; EngwglL, 1977; Windahl, 1975; Fja~~tad

& HQlmlöv, 1977) o

Det finns emellertiq en tämligen rikhaltig litteratur
som ~ehandlar nyhetsvär4@pfaktorer ur teoretisk syn9unkt~

Ett av de mest genomtänktg och epokgörande verken ?å ~~t

omp~qet är utan tvekan Qaltung och Eolmboe Ruge (1965) fle
r~ gånger omtryckt i vet~ftskapliga samlingsvolymer och
vi~~ diskuterado Deras utgångspunkt är att höga värden ~å ,
vq~je enskild nyhetsvärde$faktor ökar chanserna för att
en viss händelse ska vä11~s ut för publicering, få stor
uppmärksamhet och ägnas utrymme flera ytterligare gånger.
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Nyhetsvärdesfaktorerna, säger Galtung och.Hol~boe Ruge,
påverkar nyhetsurval, distortion och repllkatlon.

Dessa författare behandlar nyhetsvärdes faktorerna som
om de vore objektiva kategorier, förhållandevis lätt iden
tifierbara egenskaper hos faktiska händelser. Det synsät
tet överensstämmer inte med den inställning som t ex
Molotch och Lester (1974b) redovisar~ De menar att händelser
inte existerar oberoende av iakttagaren, utan är subjek
tivt uppfattade och rekonstruerade. Det kan diskuteras om
nyhetsvärdesfaktorerna är perspektiv hos den som betrak-
tar omvärlden eller om de är distinkta egenskaper hos en
skilda händelser i denna. Det finns naturligtvis skillna
der både mellan enskilda händelser och mellan enskilda
beskrivare av dessa händelser. För den här bokens syften
kommer nyhetsvärdes faktorerna att användas som om de vore
objektiva egenskaper och det antas att nyhetsurvalet be
står i att upptäcka (vissa viktiga) nyhetsvärdes faktorer
snarare än att skapa dem.

PROBLEM MED OPERATIONALISERINGAR. Det blir knepigare när
Galtung och Holmboe Ruge ska förklara hur nyhetsvärdesfak
torerna ?åverkar publicering. Detta kan ju ske på olika
nivåer inom nyhetsf5retageto Upptäckt av nyhetsvärdesfak
torer kan underlättas genom särskild organisation (Tuchman,
1973), medan andra spåras Då individnivå 4 De som diskute
ras av Galtung och Rolrnboe Ruge avser egentligen båda nivå
erna utan att författarna uttalat nämner detta. Min egen
framställning gäller främst faktorer som uppmärksammas på
individnivåo

Ett annat problem har att göra med om det är olika
nyhetsvärdesfaktorer som befordrar nyhetsurval respektive
?åverkar nyhetsutformning. Där har jag ingen åsikt och
de journalister, politiker och forskare jag talat med det
ta om har heller inte haft något att anföra, annat än att
det möjligen är en skillnad men att de inte vet hur eller
varför. (Min statistiska analys kan - som jag förklarar i
kapitel 4 - heller inte nöjaktigt avgörq om det är en
skillnad där, möjligen bara om det råder stark likhet.)

Ett tredje problem, som jag återkommer till vid dis
kussionen av de olika nyhetsvärdesfaktorerna, har att göra
med hur nyhetsurvalet går till. Galtung och holmboe auge
underlåter, möjligen medvetet, att bygga sina nyhetsvärdes
faktorer på den tidigare forskning som ägnats telegramre
daktörers sållning av inkommande nyhetsbyråmaterial (se
Thoren, 1971). Deras nyhetsvärdes faktorer är positiva:
höga värden anses öka chanserna för Dublicitet, medan te
legramredaktörerna i stället uppgav skäl för att kassera
inkomna telegram. Frågan är om nyhetsvärdesfaktorerna
(omvända) kan användas för att förklara att nyheter väljs
bort, lika gärna som de (rättvända) kan användas ~ör att
förklara att nyheter väljs ut. Jag antar det.

Ett fjärde problem har att göra med att nyhetsvärdes
faktorer naturligtvis inte existerar i ett lufttätt labo-
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ratorium utan måste översättas till verkligheten. Med tan
ke på att skilda redaktioner arbetar med olika typer av
nyhetskällor, råmaterial, tidssikt, sidutrymme, läsarrela
tioner, målföreställningar och status (jämför Tunstall,
1971), är det naturligt att tänka sig inte bara att ny
hetsvärdesfaktorerna måste översättas till olika slag av
händelseegenskaper utan att det också är olika nyhets
värdesfaktorer som är viktiga för olika redaktioner.

När jag utformade mina instrument för innehållsana
lysarbetet hade jag inte närmare funderat på detta, utan
översatte många av de galtungska nyhetsvärdes faktorerna
direkt till kommunalpolitiska karakteristika - trots att
Galtungs nyhetsvärdesfaktorer har tillkommit för att be
skriva urval av utrikesnyheter, inte urval av lokalnyhe
ter. Handlingssättet återkommer i en undersökning av
Schulz (1976). Schulz erhåller ungefär lika låga förkla
ringsvärden som jag när det gäller att relatera nyhets
värdesfaktorer till inrikespolitisk rapportering men
något högre värden när det gäller att förklara de utri
kespolitiska nyheternas utformning.

VAL MELLAN FLERA HÄNDELSER. En viktig fråga är naturligt
vis: Hur väljer journalisten bland många händelser med
skiftande kombinationer av nyhetsvärdesfaktorer? Inled
ningsvis måste konstateras att nyhetsurvalet påverkas av
så mycket mer än just de inträffade händelsernas nyhets
värde. Dessutom spelar nämligen händelsernas antal in,
det redaktionella utrymme som en redaktion förfoqar över,
den uppmärksamhet som redan givits händelserna i andra
nyhetsmedier, liksom vilka faror som för tidningen och
journalisten är förknippade med att göra ett dåligt urval
ur händelseströmmen.

Om (för att ta dessa faktorer i tur och ordning) en
dast ett fåtal händelser unptäcks inom en viss redaktions
ansvarsområde, så har man ~ntingen förutsett detta genom
att den aktuella veckodagen minska redaktionens sidutrym
me, eller blir redaktionsmedlemmarna tvungna att sänka
sina krav på vad som är värt att publicera och/eller
hur stort utrymme olika nyhetstyper bör få. Är de inkom
mande händelserna många - som t ex antalet utrikestele
gram från telegrambyråerna - är det förmodligen rimligt
att inledningsvis gallra bort den majoritet telegram som
helt anses sakna nyhetsvärde. Är det redaktionella ut
rymmet litet behövs färre artiklar - åtminstone få stora
artiklar. Däremot kan kanske smånotiser som inkommer från
någon telegrambyrå som tidningen abonnerar på användas
för att plugga igen hål på sidan. -

När händelseförlopp redan har rapporterats av konkur
renten finns två alternativa förhållningssätt att följa.
stoff av förstasides- eller löpsedelskaraktär måste tid
ningen ägna ungefär samma grad av uppmärksamhet som kon
kurrenterna. Nationella nyheter av något mindre betydel
se, särskilt sådana som är förplanerade, ges ungefär samma
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uppmärksamhet och samma typer av fakta rapporteras i flera
tidningar. Gäller det lokalt stoff eller händelser med be
gränsad betydelse är den eftersläpande tidningen friare
att inte rapportera om det inträffade. Men i stort sett
styrs tidningarna mot samma typer av händelser - på grund
av antaganden om läsarnas förväntningar, det journalis
tiska arbetssättet, uppfattningar om den egna journalis
tiska skickligheten och gissningar om konkurrenters be
teende.

Det är emellertid knappast på det sättet att alla
slags journalister i samma utsträckning måste skydda sig
från chefernas, nyhetskällornas eller läsares och den öv
riga omvärldens vrede genom att imitera andra massmediers
innehåll. Ett felaktigt val, en nonchalerad händelse-som
blir-nyhet hos en konkurrent, drabbar värst sådana redak
tioner som har liten självständighet och status eller så
dana som har uttalade krav och stark orientering mot att
generera intäkter och dra till sig många läsare. Om allt
så utrikeskorrespondenterna väljer bort vad pressgrannen
lyfter fram är detta mindre skadligt för den redaktionens
anseende än om sportreportrar och kriminalreportrar ra?por
terar mindre eller inte alls jämfört med konkurrenterna.

MODELLER FÖR NYHETSURVAL. Hed allt detta lika, hur väljer
då enskilda journalister i sitt praktiska arbete mellan
ett stort antal händelser om de tillhörande nyhetsvärdes
faktorerna ger olika utslag? Galtung och Ho1mboe Ruge (1965)
menar - och där har de kritiserats av Rosengren (1973) 
att nyhetsvärdes faktorernas inverkan är additiv och linjär.
Höga värden på en faktor kompenserar låga värden på en
annan och flera höga värden ökar publiceringssannolikhe
ten. Deras modell är således - liksom f ö Rosengrens egen
ansats - en kompensatorisk modell.

Andra slag av kompensatoriska modeller (som dock inte
har beaktats i nyhetsurvalsstudier) är dels multiplikato
riska (där höga värden på många nyhetsvärdesfaktorer myc
ket brant stegrar publiceringssannolikheten) , dels så
kallade idealpunkts- eller mental karta-modeller. Enligt
den senare ansatsen skulle människor forma upnfattningar
om relevanta objekt i omvärlden genom att ett·' fåtal bety
delsefulla dimensioner bildar en egenskapsrymd där objek
ten är utplacerade och i denna egenskapsrymd kan en ideal
punkt svara mot bästa möjliga egenskapskombination (jäm
för Hammargren & Holmlöv, 1973; Green & Tull, 1976).

De kompensatoriska modellerna förutsätter egentligen
alla att den bedömande individen på en och sanlma gång tar
ställning till ett antal egenska?er som kan vara ganska
stort. För att verklighetens valsituation ska vara hanter
bar krävs antagligen snarare en beslutsregel som anger i
vilken ordning de olika egenskaperna ska utvärderas. Andra
typer av modeller - hierarkiska modeller - beskriver så
dana beslutsregler.
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Konjunktiva modeller innebär att bedömaren först väl
jer bort de oacceptabla bedömningsobjekten genom att sätta
upp ett minimivärde för varje egenskap. Därefter sker val
bland återstående objekt. Disjunktiva modeller innebär
motsatsen - någorlunda acceptabla objekt väljs ut ge-
nom att varje egenskap som de har överskrider en viss
gräns. Inom dessa utgallrade pooler sker så ytterligare
valo Telegramredaktörsstudierna kan sägas arbeta med kon
junktiva modeller där vissa nyheter gallras bort enligt
en additiv modell och egenskaperna hos återstoden får av
göra den senare nyhetsutformningen, medan de egentliga
nyhetsvärdesstudierna i Saltungs anda utgår från en dis
junktiv modell där några händelser väljs ut enligt en
additiv modell och eventuella enastående värden på dessas
egenskaper beaktas vid nyhetsutformningen.

Min egen utgångspunkt när det gäller de empiriska un
dersökningar som kommer att rapporteras längre fram i bo
ken är att nyhetsbehandlingen sker i två steg - först ett
nyhetsurval där de viktigaste händelserna plockas ut, och
därpå nyhetsutformning som sker betingad av vilka händel
ser som redan valts ut för publicering. Eftersom jag har
saknat grunder för antaganden om de olika nyhetsvärdes
faktorernas inbördes vikt har jag anslutit mig till den
vanliga och sällan ifrågasätta principen att använda en
additiv förklaringsmodell i båda stegen.

ENSKILDA ~YHETSVÄRDESFAKTORER

Som jag redan har sagt är litteraturen ganska rikhaltig
när det gäller beskrivningar av tänkbara nyhetsvärdesfak
torer. Eftersom det inte finns något överordnat system för
beskrivning av nyhetsvärdesfaktorerna i vars rutor och
klasser automatiskt de olika begreppen kan stoppas in,
kommer jag att presentera de teoretiska faktorerna enligt
en tudelning som - utan närmare diskussion - föreslås av
Cohen och Young (1973). Framställningen ägnas därmed först
åt organisatoriska nyhetsvärdesfaktorer, sådana som har
att göra med tidningsföretaget som en byråkrati, därefter
åt idemässiga nyhetsvärdesfaktorer, sådana som används på
individnivå. Inom varje sådan huvudgrupp följer disposi
tionen på ett avgörande sätt den hos Galtung och Holmboe Ruge
(1965) o

DYGNSRYT!1. För att en händelse, en process eller ett
tillstånd ska uppmärksammas av tidningsanställda måste
dess inträffande vara anpassat till nyhetsföretagets och
medarbetarnas arbetssätt och arbetstider. Med termen
frekvens menar Galtung och Holmboe Ruge i stort sett att
verkligheten måste passa mediernas dygnsrytm för att upp
täckas - snabbt passerande händelser är mer nyhetsvärda
än stabila t{llst~nd. Att nyhetsföretaget har olika tider
för manusinlämning gör verkligheten mer administrerbar.
Det som u?ptäcks eller omtalas så tidigt att reproduk
tionsprocessen inte försenas har möjligheter att publice
ras, a~lra helst om det omtalas medan det ännu är färskt.
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En nyhet är ny i förhållande till när journalisten får hö
ra talas om den, men parter och informatörer kan ha känt
till sakförhållandet sedan länge (Roshco, 1975).

Nyhetsföretag strävar efter att på förhand kunna
matcha sina personella resurser mot händelser vars in
träffande är ganska säkert men vars exakta utgång är mera
toviss. Det som rapporteras av informatörer till chefer
måste passa den stab av reportrar som för tillfället
finns tillgänglig, låt vara att dessa kan omplaceras.
Det finns därför exempel på att nyhetskällor avsiktligt
fördröjt avlämnandet av kontroversiellt och komplicerat
material till dess att tidningarnas experter på detta
ämne tillfälligt ska kunna lämna tidningshusen för
dagen eller helgen så att källorna på detta sätt undgår
sakkunnig kritik (som knappast drabbar dem när rapporten
efter några dagar uppfattas vara inaktuell) .

Som Tuchman (1973) och Murdock (1973) påpekar, strävar
tidningarnas bevakningsobjekt (som behöver publicitet) ef
ter att anpassa sin verksamhet till nyhetsmediernas dygns
rytm och frekvens o I stor utsträckning gäller detta poli
tiker, framför allt på nationell nivå. Politiska möten lå
ter sig inplaneras månader i förväg, tal lämnas i tryck
innan de läses upp och de mest prominenta personerna hål
ler sina anföranden under den tid då tv har direktsändning
eller i god tid före manusstopp. När en reporter går från
kommunfullmäktiges sammanträden för att hinna lämna sitt
manus, avstannar debatten o

Politiska möten, i synnerhet sammanträden i beslutande
organ, är uppenbarligen rutinhändelser - också i den bety
delse som Molotch och Lester (l974b) lägger i ordeto Det som
behandlas där är förutsägbart och~ i de flesta fall, be
stämt på förhand i~ en mindre krets, ett beredande utskott
på omkring tre personer. Den som efter mötet informe-
rar om vad som har hänt är vanligen en ansvarig politiker
(ordföranden) och någon chefstjänsteman, vilka båda står
i vanemässig och långvarig kontakt med pressens utsända~

PREGNANS. En händelse måste inte bara passa dygnsrytm och
personella resurser hos nyhetsföretagen - den måste vara
pregnant. Galtung & Holmboe Ruge uttrycker detta så att
händelser har större möjlighet att publiceras och ägnas
ett större utrymme, ju klarare de är mot den omgivande
bakgrunden. Ett oräkneligt antal författare instämmer o
Massmedierna är betingade att rapportera om tillfälliga
och plötsliga händelser, inte om långvariga utvecklings
processer eller tillstånd.

Detta betyder att en långvarig process eller ett sam
hällsproblem måste kunna sammanfattas i en händelse för
att få stort utrymme eller ens publiceras. Det vanligaste
exemplet rör invigningen av något som byggts under lång tid,
t ex en ny tunnelbanestation. Så är fallet också med de
månadslånga utredningar som kan sammanfattas som ett ären
de behandlat under loppet av några minuter i en politisk
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beslutande församling (jämför Rock, 1973). Detta betyder
också, som redan påpekats, att det som inträffar under
nyhetstorka får en mer framträdande plats, är mer preg
nant, än eljest (Fjaestad & Nowak, 1972).

KONTINUITET o Det är inte likgiltigt för nyhetsurvalet
vilka nyheter som publiceras föregående dagar, bl a där
för att nyhetsmedierna utmärks av viss kontinuitet: en
gång rapporterade händelser tenderar att återkomma i ny
hetsspalterna i form av uppföljningar, anknytningar, hela
artikelserier. Journalister läser ju varandras tidningar
och reportagens ämnen bollas mellan upplagorna. Flygolyc
kor och tågolyckor leder med viss automatik till att ti
digare flygolyckor och tågolyckor sammanfattas i angrän
sande bakgrundsartiklaro Mordfall växer till veritabla
följetonger. Även det oväntat inträffade kan förvandlas
till något hemvant genom att reportrarna drar historiska
paralleller - genom att tidigare inövade rutiner ut
nyttjas blir verkligheten mer förståelig och mer exploa
terbarG

Ett exempel på detta ges av Tuchman (1973) e Journalis
ters standardförutsägelse (i USA) är att den sittande
presidenten alltid ska söka åternominering. Slinter
förutsägelsen blir händelsen desto intressantare - en
what-a-story. Men också en sådan stoppa-pressarna-nyhet
leder automatiskt, visar det sig, redaktionens tankar till
en tidigare stoppa-pressarna-nyhet. När president Johnson
oväntat (i slutet av ett tal vars innehåll för övrigt re
dan var distribuerat och välkänt) meddelade att han inte
skulle kandidera för en ny ämbetsperiod var detta en stor
nyhet - den största sedan (nu kommer det) president
Coolidge för länge sedan också han avböjde omval. Något
motsvarande händer med köldrekord och regnrekord~ dessa
jämförs med situationen för tjugo eller hundra eller två
hundra år sedan.

VARIATION. Skenbart i motsats till dessa kriterier hävdas
dessutom att nyhetsmaterialet måste komponeras så att det
blir ett balanserat helt (jämför White, 1950; Snider,
1967) .. Den färdiga tidningen måste innehålla nyheter av
varierande karaktär. Detta antyder att nyhetsurvalet för
den kaleidoskopiska förstasidan med nödvändighet måste
vara mer komplicerad än vad som fångas i en enkel additiv
modell, men för övriga sidor finns variationen inbyggd
genom att tidningsföretaget är uppdelat i olika redaktio
ner med olika arbetsområde, arbetssätt, arbetsuppfattning
etc. Mångfalden måste till för att tillfredsställa vad man
tror vara olika läsargruppers särintressen och för att få
full sysselsättning för alla medarbetare.

NYHET OCH SENSATION

Låt mig så övergå till de idemässiga nyhetsvärdesfaktorer
na. Redan ordet nyhet antyder något nytt~ oVäntat~

sensationeZZt: att händelser-som-blir-nyheter är synliga
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därför att de avviker från journalisters förväntningar om
vad som skulle ha hänt. Men Park (1940) anmärker att ny
heter visserligen är oväntade men måste ha kunnat förut
sägas - olyckor, bränder, debatter, val, allt detta kan
förutsägas även om utgången och placeringen inte alls är
säker och reportrar kan ju i likhet med forskare bara
leta efter vad de tror finns därute (Thayer, 1977) e Hall
(1970) går så långt som till att hävda att tidningarna
handlar om oväntade enskildheter inom ramen för ett oför
änderligt samhälle, där nyheterna - som utgår från läsa
res och journalisters gemensamma uppfattning om vad som
är negativt, vilka som är överhögheten, hur samhället bör
se ut - bara blir krusningar på ytan. Nyheternas värld
skulle därmed spegla ett samhälle statt i långsam föränd
ring utan utvecklingo Ny-heten som krävs av nyheterna
beror säkerligen på mediernas speciella dygnsrytm e

SENSATION. Sensationer, en term som ligger nära en av
betydelserna hos ordet nyhet, ingår inte i det klassifika
tionsschema som utvecklats av Molotch och Lester (l974b).
Det ligger emellertid nära till hands att betrakta deras
två händelsetyper, skandaler och olycKor, som exempel
på vad som utgör en sensation. Gemensamt för dessa är
att nyheten inte levereras på vanliga vägar utan att
en tipsare, en inofficiell källa, en anonym icke-ansva
rig, meddelar tidningsföretaget vad som hänt.

NEGATIVITETo Redan Michael Drayton, en poet samtida med
William Shakespeare, har något ytterligare att säga om
karaktären hos händelser-som-blir-nyheter. Citerad av
Tunstall (1970) hävdar han att

Iii news has wings, and with the wind doth go,
Comfort's a cripple, and comes ever slow.

Detta ger en antydan om att händelser bör ha negativ
innebörd för att bli publicerade a Skälen till detta, me-
nar Galtung och Holmboe Ruge (1965), är flerao Olyckshändel
ser uppträder snabbare än uppbyggnadsprocesser och är
därigenom bättre anpassade till tidningars och andra me
diers frekvens, dygnsrytm. Negativa händelser avbryter
en utveckling som annars hade varit sannolik, enligt lä
sares och journalisters sätt att se (jämför Roshco, 1975),
och detta gör dem mer synliga, pregnanta o Dessutom, me-
nar Galtung och Holmboe Ruge: vad som är negativt är de
flesta överens om och de flesta vill läsa om detta för
att veta att andra har det sämre än de själva (se Berelson,
1949; Kimball, 1959)8

En händelse kan dock gagna en part och gynna en annan.
Vissa förhållanden har en inneboende negativitet och om
dem borde tveksamhet inte råda - sjukdomar, död, krige
Men det är oklart vad som avgör att andra inträffanden är
negativa, eftersom de kan vara negativa för journalister
na, deras arbetsställen och deras samhällsklass, negati
va för inflytelserika i samhället, negativa för de van
ligaste nyhetskällorna, eller negativa för speciella lä-
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sargrupper (åtminstone i en objektiv bemärkelse). Negati
vitetsvillkoret bör alltså preciseras närmare.

KONFLIKT. Negativitet kan också ses som konflikter.
Tuchman (1969) urskiljer flera typer av nyhetsvärda kon
flikter. Några rutinkonflikter rör konflikter mellan par
tier eller intressegrupper. En annan eftersökt konflikt
är den mellan människan och naturen, en tredje konflikt
med statistisk sannolikhet. De två senare konflikterna är
exem?el på olyckor/naturkatastrofer och sensationer.
Tuchman hävdar att alla konflikter - även de mellan ideo
logier - utformas som om de gällde personer. Detta för
över till en annan nyhetsvärdesfaktor som kanske främst
gäller nyhetsutformningen.

PERSONORIENTERING. Ju mer en händelse kan personaliseras:
ses ur ett mänskligt och individperspektiv, uppfattas som
orsakad av människors handlingar, desto större är dess
möjlighet att publiceras. Galtung och Holmboe Ruge anger
flera orsaker för detta. Personalisering kan tjäna som
identifikation och därigenom underlätta läsarnas förstå
else av och bundenhet till det aktuella mediet. Veckopres
sen - som är reklamfinansierad till mindre del än dags
pressen - använder detta extensivt för att knyta läsare
till sig. Personalisering är också ett uttryck för den
västerländska idealism som delas av läsare och journalis
ter- att människor har fri vilja och att det är person
ligheter som skapar historien. Tendenserna till persona
lisering har därför kritiserats av författare (se t ex
Halloran ffi fl, 1970; Himmelstrand, 1972) vilka menar att
journalisterna förhäxade av enskilda atypiska (eller
typifierade) personer nonchalerar och försvårar läsarnas
möjligheter att lära sig samhälleliga, materiella och
politiska orsaksförhållanden.

Personalisering används dessutom därför att enskilda
individer är mer synliga än förhållanden, organisationer
eller klasser. Det är lättare att fotografera en människa
och lättare att intervjua henne än att samla uppgifter om
tusen. I sammanhanget kan jag erinra om vilken roll foto
grafier kan spela. Blotta förekomsten aven bild kan göra
att en artikel av två likvärdiga väljs ut för publicering
(Fjaestad & Nowak, 1972) o på motsvarande sätt väljer tv
bolagens nyhetsredaktioner ibland att berätta om triviala
eller obegripliga händelser, till synes enbart för att de
råkar förfoga över filrrmaterial som skildrar dessa - och
då är att observera att filmer ur förståelsehänseende
inte alltid är att föredra framför stillbilder, teckningar
eller ens studiobilder (Findahl & Höijer, 1977). Mycket
lite är dock känt om urvalet av bilder till tidningar och
dessas påverkan på läsaren.

STORLEK. En händelses storlek påverkar också dess möjlig
heter att publiceras och dess utry~me efter nyhetsutform
ningeno De exempel som lämnas av Galtung och Eolmboe Ruge
avser invigningen aven damm och ett mord. En damm måste
vara stor för att dess invigning ska uppmärksammas
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(observera att invigningen sammanfattar hela den långvariga
konstruktionsoroeessen liksom den kommande användningsti
den) ett mord våldsa~t för att erhålla stora rubrikero TT
har som regel att endast uppmärksamma bilolyckor som krävt
ett visst .antal dödsoffer. I detta sammanhang talar Galtung
och Holmboe Ruge om möjligheten aven tröskeleffekt 
storleken måste passera en viss nivå innan publicering är
tänkbar men att storleksökningar därefter möjligen är be
tydelselösa. Detta tyder på att nyhetsvärdesfaktorer som
de används i teorin gott kan uppfattas vara kvalitativa,
dikotoma, och dessutom att det här finns ansatser till
formulerandet aven konjunktiv modell för nyhetsurval.

PROMINENS. Flertalet nyheter handlar om ett ganska litet
antal personer (vars porträtt är lätt åtkomliga i tidnings
företagens fotoarkiv) och ett litet antal länder i få
världsdelar. Det förra har att göra med att de inflytelse
rika i världen befolkar och stabiliserar massmediernas
karta över verkligheten (Hall, 1970). Pressen inriktar sig
på människor med prominens (kändisar, politisk och eko
nomisk elit etc) och rättfärdigar därmed dessas ställning
och privilegier. Delvis har detta att göra med synlighet:
att endast ett fåtal människor har makt att på ett avg0
rande sätt påverka vanliga människors liv. Delvis hänger
det samman med massmediernas strävan att personalisera
sitt stoff och att det är ett litet urval nyhetskällor
och informatörer som de jäktade journalisterna regelbun
det kan utnyttja (och utnyttjas av). Även vissa länder
kan betecknas som elitnationer därför att de är mer in
dustrialiserade än andra.

NÄRHET. Vad som dessutom spelar in särskilt vid urvalet
av utrikesnyheter (som ju åtminstone Galtungs studie ut
talat är koncentrerad till) är att mottagarlandets närhet
till andra nationer avgör vilka av dessa som blir omnämn
da i nyheterna. Närhet kan delas upp i flera dimensioner
(Prakke, 1968). En rör närhet i tiden, den färskhet,
nyhets-nyhet som tidigare diskuterades. En andra dimension
rör närhet i rummet, fysiskt avstånd till t ex andra
stater.

Dessutom kan närhet vara ett kulturellt begrepp, i
subjektiv såväl som objektiv mening. Galtung ~ch Holmboe
Ruge menar att händelser kan vara meningsfulla för läsar
na om dessa upplever kulturell närhet - etnocentricitet
som kan gälla t ex s~råk, politisk inriktning eller världs
åskådning. Rosengren (1973) visar (genom att, i motsats
till Galtung och Holmboe Ruge, jämföra tidningsinnehåll med
extra media data) att objektiv kulturell närhet är väl så
viktig som psykologisk närhet. Handelsutbytet mellan län
der avspeglar sig i den uppmärksamhet som ägnas ett land
i en annan nations press.

Detta tycks inte gälla förbundstyska mediers utform
ning av nyheter om internationell politik - Schultz (1976)
presenterar data som ger vid handen att det utrymme som
ägnas en viss händelse har mycket litet att göra med av-
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ståndet mellan händelselandet och Förbundsrepubliken, vare
sig i fråga om fysisk närhet, politiskt statsskick eller
samspråkighet. De nyheter som sprids handlar framför allt
om ~rominenta personer.

RELEVANS. Händelser kan vara meningsfulla också genom att
de är relevanta, hävdar Galtung och Holmboe Ruge, och de an
vänder relevans i betydelsen att det inträffade ska beröra
massmediepubliken. Relevans handlar alltså inte bara om
nyhetsvärde utan även om nyhetsvärdighet (se Hester, 1977).
Att något angår tidningsläsare kan avgöras på flera olika
sätt (jämför Lagerberg, 1976). En tolkning av relevans
(jämför Stenius, 1976) är att det som verkligen publiceras
är relevant. En annan tolkning skulle låta läsare själva
avgöra om det som står i tidningarna är viktigt för dem
personligen (den ansatsen har jag prövat i liten skala
och rapporterar utfallet i kapitel 7 och 8). Dessutom kan
man mena att det är möjligt att med objektiva kriterier
avgöra vad som verkligen är viktigt för en grupp läsare 
sedan må dessa instämma eller ej.

Finländska informations- och massmedieforskare 
Ahmavaara ffi fl (1973), Hemanus (1974, 1975, 1976),
Miettinen (1975) - har lanserat ett sådant normativt be
grepp som nära ansluter sig till en möjlig definition av
relevans: informativitet. Informativa nyheter ska vara:
(l) generella i sina följder, (2) viktiga i sina följder
och (3) intensiva i sina förlopp. Låt mig titta närmare
på dessa tre villkor (för en fylligare redogörelse hän
visas till Fjaestad & Holmlöv, 1977).

En händelse med generella följder berör relativt många
människor, även om dessa inte alltid inser det själva. Det
är naturligtvis ytterst svårt att avgöra hur ffi2nga som
berörs av enskilda händelser, men villkoret förefaller
viktigt bl a eftersom det påminner om det tidigare dis
kuterade galtungska storlekskriteriet och detta förut
sattes kunna mätas dikotomt. Detta tillvägagångssätt
kommer jag att använda mig av i den senare resultatredo
visningen.

En händelse med viktiga följder angår människor pd ett
grundläggande sätt. Redan på 1760-talet formulerade den
göteborgske tidningsmannen Johan Rosen - som citeras av
Fjaestad och Jeleby (1970) - detta på sitt sätt, nämli.gen
att

En god kungörelse om en ändring i växelkursen, om en ankommen
laddning, om en dosis av friska ostron, är smakligare bÄde för
patrioter och läckra läsare än tio förträffliga lärdomsrön som
varken inflyta i deras kassor eller magar.

SillM1a uppfattning, att plånboken är viktigare än hjär
nan, har knappast de finländare som vill hävda att nyhe
ter ska behandla viktiga händelser - snarare då tvärtom.
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Miettinen är en av dem som försöker komma till rätta med
problemet att försöka mäta vad som är viktiga händelser
och han hänvisar till en egen lista över mänskliga behov
i olika steg. Viktigast för massmedierna borde vara rena
överlevnadsbehov, menar han, därnäst sådana som har med
arbete att göra och minst viktiga behov som hänger sam
man med klädsel, utseende och fritid.

En händelse är intensiv, slutligen, då den befinner
sig i ett avgörande läge, en kulmen eller peripeti (och
så länge verkligheten inte uppför sig exakt som de gre
kiska dramerna måste detta avgöras först i efterhand).
Detta tredje villkor för informativitet är sannolikt det
som lättast uppfylls av dagens massmedier. De mest inten
siva stadierna av händelseförlopp är de mest pregnanta
och de mest synliga, de berör säkerligen ~ersoner och
några av dem på ett negativt sätt.

De viktigaste finländska villkoren för relevans
(egentligen alltså informativitet) är att händelser ska
påverka många och att pAverkan ska ske på ett betydelse
fullt sätt, i en betydelsefulllivssfär. En näraliggande
alternativ definition lanseras av Fjaestad och Holmlöv
(1977) och påminner också om en definition som finns hos
Andren m fl- (1972). Där uppfattas relevanta nyheter vara
nyheter som angår en svag grupp (resurssvaga människor)
och som skulle kunna förbättra dessas livssituation,
t ex genom att ge dem handlingsunderlag (jämför också
Nowak & Lundberg, 1975).

HUR HÖR NYHETSVÄRDESFAKTORERNA SM~N MED KOMMUNALPOLI
TISKA HÄNDELSER?

UTCANGSPUNKTER. Nyhetsvärdesfaktorerna kan naturligtvis
operationaliseras på en mängd olika sätt. I vissa fall
leder arbetet med att leta mätbara motsvarigheter till
att vissa konkreta händelseegenskaper ger motstridiga
förutsägelser, eftersom de samtidigt motsvarar den posi
tiva delen aven nyhetsvärdesfaktor och den negativa
delen i en annan.

I mitt försök att applicera de teoretiska nyhetsvär
desfaktorer som diskuterades ovan ~~ konkreta h~ndelser 
ärenden - i de studerade kommunala protokollen har jag
låtit mig ledas av flera viktiga impulskällor. 'ridigare
försök att studera nyhetsurval med utgångs~unkt från
några av nyhetsvärdesfaktorerna har väglett mig. Särskilt
gäller detta Rosengrens (1973) studie av nyheter om par
lamentsval. Efter det att oDerationaliseringarna gjorts
har jag kontrollerat dem med andra källor, bl a Schulz
(1976). Innehållsanalysarbetet föregicks dessutom aven
serie intervjuer med kommunala Dolitiker och chefstjäns
temän (se kapitel 4). Slutligen-har analysarbetet i sig
verkat inspirerande: som så ofta har teori och empiri
~åverkat v~randra. -
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Närmast ko~~er jag att diskutera hur nyhetsvärdesfak
torerna kan användas för att beskriva vissa viktiga
aspekter av det som händer vid de kommunala nämnds amman
trädena. Framställningen är med avsikt allmänt hållen.
De exakta ärendeegenskaper som undersökts vid ndgon av
de två innehållsanalyserna presenteras l kapitel 4 som
beskriver de olika undersökningsstegen mer i detalj.

DYGNSRYTM. Kommunala nämndsammanträden passar i sig tid
ningarnas dygnsrytm ganska bra, bl a därför att långva
riga utredningar låter sig sammanfattas som en enda,
pregnant och någorlunda lättupptäckt punkt på dagord
ningen. Dock är behandlingen av varje ärende vanligen
inte över i och med att en nämnd behandlat det, annat än
om förslaget som ligger till grund för att kalla det
ärende avslås. I så fall är dess sammanträdeshistoria av
slutad - men även då kan ärendet åter aktualiseras, t ex
genom att en enskild fullmäktigeledamot gör förslaget
till sitt och presenterar det i en motion ställd till
fullmäktige. Vänligen vandrar alltså ett ärende mellan
flera kommunala instanser (jämför kapitel l). Det kan
t ex initieras genom motion till fullmäktige, småningom
delegeras till en facknä~nd, utredas av motsvarande kon
tor, vandra tillbaka till fullmäktige via arbetsutskott,
nämnd, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrel
sen. Detta talar för att ärenden med kort beslutsprocess,
som diskuteras i få nämnder under kort tid, har st5rre
chanser än andra att uppmärksammas. Orsaken skulle vara
att de är bättre anpassade till tidningarnas dygnsrytm 
kanske också till läsarnas uppfattning om tiden och om
händelser i kommunen.

PREGNANS. Som redan nämnts passar de ärenden som disku
teras vid kommunala nämndsammanträden tidningarna bra 
också därför att de är mer pregnanta, lättare att U?P
täcka, än problem och frågeställningar som ingen bryr
sig om eller som ännu bara utreds av anställda tjänste
män utan att ha förelagts de folkvaldas bedömning. Detta
talar för att tidningar lättare uppmärksammar ärenden
så snart de börjat behandlas i kommunala nämnder, men
knappast publicerar samma ärenden innan de behandlats där.

Ur medborgarnas synpunkt kan denna tidningarnas förmo
dade selektiva uppmärksamhet vara en svaghet. Det är
lättare för en intresserad folkopinion att påverka frågor
som befinner sig på ett preliminärt utredningsstadium än
att ~åverka ärenden där de mest inflytelserika politiker
na redan bundit sig för vissa lösningar genom deltagande
i sammanträden med beredningsutskott. Det borde därför
vara väsentligt för lokalpressen att försöka dokumentera
vad som händer inom olika kommunala förvaltningsgrenar 
innan detta förvandlas till upptäckbara och pregnanta
ärenden, och, framför allt, om det aldrig kommer att dis
kuteras av politikerna. Den gamla tudelningen mellan ?o
litikerna som enbart beslutande och tjänstemän som enbart
verkställande håller på att suddas ut på fler än ett sätt
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(se Stolt, 1976a) I och det bör vara viktigt - även för po
litikerna - att notera vad tjänstemän beslutar.

KONTINUITETo I motsats till antagandet som utgick från
nyhetsvärde hos händelsernas dygnsrytm, kan man anta att
ärenden med lång beslutsprocess oftare än andra ärenden
uppmärksammas av lokaltidningar. Skälet skulle vara att
ärenden som behandlas av många olika organ och personer
kommer att kunna refereras under lång tid av kommunal
reportrarna. Ett tidigt uppmärksammande av sådana ären
den utgör en investering som kan ge utdelning senare:
reportrarna kan anknyta till och citera sina egna ar
tiklar från början av ärendebehandlingen. Den direkta
effekten av ett ärendes behandlingstid skulle alltså ock
så ha att gara med nyhetsvärdesfaktorns kontinuitet.
Dessutom torde beslutsprocessens längd ha en indirekt
inverkan eftersom den förmodligen hänger sa~man med ett
ärendes ekonomiska omfattning och antalet som berörs av
besluteto

FÖRUTSÄGBARHET/SENSATION. Nyhetsvärdesfaktorn att ny
heter ska vara sensationella strider i teorin inte mot
ett annat kriterium som hävdar att nyheter ska vara för
utsägbara o Sensation och förutsägbarhet är nämligen vill
kor på två olika nivåer enligt Galtung och Holmboe Ruge
(1965). Det är konflikter eller oväntade plötsligheter
inom den bekanta delen av verkligheten som är nyhetsvär
daz alltså sensationer inom en förutsägbar sektor.

I praktiken är det svårare att upprätthålla denna
subtila distinktion. på en övergripande nivå bestäms na
turligtvis nyhetsurvalet och nyhetsutformningens kvalitet
av var i kommunen de aktuella reportrarna råkar bo och
verka, liksom av vilka nämnder de särskilt bevakar (om
av personligt intresse eller på grund av gissat allmän
intresse). Det oåverkar vad som är välbekant och förut
sägbart. Men de~sutom kan enskilda händelser antingen
vara förutsägbara eller sensationellt ovanliga.

Den kommunala lagstiftningen klassificerar nämnders
behandlingsområden i tva kategorier: specialreglerade och
fakultativa. De specialreglerade nämnderna är i sin verk
samhet bundna av lagar och föreskrifter vilket gör den
journalistiska bevakningen svår och invecklad. S,akkunniga
kommentarer och snabbt urval av väsentliga nyheter krä
ver regelkännedoffi. Men med sådan regelkännedom blir be
sluten mer förutsägbara. De fakultativa nämnderna skulle
därmed vara intressanta att bevaka av ett alldelse
motsatt skäl - de beslut som där fattas kan vara sensa
tionella eller åtminstone oväntade.

KONFLIKT. Ett av många sätt var?& politiska ärenden kan
vara negativa för beslutsfattarna själva är att de kan
utlösa konfliktel' av olika slag mellan politiker och/
eller tjänstemän. Då kan det antas att en stor del av
pressens lokalpolitiska bevakning upptas av rapporter om
intensiva diskussioner och motsättningar. Samtidigt ga
ranterar detta förhållningssätt att locket läggs på de
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kanske ytterst fåtaliga tillfällen där en mycket liten
elit avgör att vissa ärenden inte alls ska bli föremål
för behandling eller debatt (jämför Bachrach & Baratz,
1962, 1970). Molotch och Lester (1974b) menar att höggra
dig konfliktrapportering leder till att lokalpolitiken
framstår som pluralistisk även om i själva verket de
allra viktigaste besluten fattas utan motsättningar och
kanske skyddat från insyn. Överra9Porteras konflikter
kan detta bero på att reportrarna delar politikernas upp
fattning om vad som är negativt för den politisk~ eliten
- eller också kan det tolkas som en vilja att låta med
borgarna påverka diskussioner som pågår.

Som negativa för den kommunala förvaltningen kan
ärenden framstå under vars behandling oenighet uppstått
mellan politiker och/eller tjänstemän. Oenighet kan dels
uppträda inom behandlande nämnd (i form av motstridiga
yrkanden, votering, partisplittring, reservationer),
dels uppstå mellan två nämnder eller mellan en nämnd och
ett kontor genom att dessa förordar olika alternativ.

NEGATIVITET. För kommunen kan ärenden dessutom vara ne
gativa om de är kostsamma, tvingar fram oväntade eller
extrautbetalningar, särskilt om detta inte är engångsav
gifter utan måste upprepas under en följd av år. För för
slagsställande politiker, tjänstemän eller andra är det
negativt om ett beslut innebär avslag eller avslutande:
något lämnas utan åtgärd, eller viss verksamhet läggs
ned .

.~renden som är negativa för de berörda gör dem illa
i något avseende. Det som är lättast att inse är nega
tivitet i ekonomisk mening -antingen att medborgare måste
göra extrabetalningar eller att ärendet handlar om taxor
och avgifter.

PERSONORIENTERINGo I någon mån låter sig naturligtvis
alla ärenden personaliseras, eftersom de handlar om ären
den som diskuteras av människor och berör (andra) män
niskor. Vissa ärenden dock mer än andra - sådana som
startas av enskilda personer liksom sådana som angår de
privata delarna av medborgares liv, deras fritid. Ären
den startas av enskilda, antingen politiker (och då i
form av motioner) eller privatpersoner (och då som pro
test- eller önskeskrivelser). Ärenden som berör människors
fritidstillvaro handlar om sport, idrott, fritidshus osv.

STORLEK. Ett uppenbart mått på en händelses storlek är
hur många personer som berörs av händelsen - som t ex
använder eller på annat sätt utsätts för det som ett kom
munalt ärende handlar om. Enligt storlekskriteriet (och
även enligt nyhetsvärdes faktorn relevans) ökas publice
ringssannolikheten om en händelse berör många människor.
Dessutom angår vissa händelsetyper traditionellt många
människor, bl a därför att de är kostsamma och tar en
stor del av alla skattebetalares inbetalningar eller för
att de handlar om aktiviteter som bedrivs i grup? Hit hör
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alltså skolans värld, sociala verksamheter samt idrotts- .
liga lekar.

PROMINENS. Två typer av ärenden torde vara särskilt upp
märksammade enligt nyhetsvärdes faktorn som säger att pro
minens befordrar publicering. Den ena typen av ärenden
är sådana som initierats eller interfolierats av politi
kers motioner och interpellationer. Vanligen skrivs mo
tioner och interpellationer av de mer inflytelserika po
litikerna eller av hela partigrupper, interpellationer
besvaras av nämndordförande, och ämnesområdet kan där
med sägas tilldömas stor vikt av den politiska eliteno
Dessutom innebär motionsskrivandet att politiker väljer
ut vissa problem för särskild uppmärksamhet. Överrap
porteras dessa av pressen kan det för läsaren ge in
tryck av att det politikerna anser vara viktigt är vikti
gare än vad tjänstemän, organisationer och privatpersoner
menar är viktigto

Den andra typen av särskilt prominenta ärenden är
sådana som behandlats i kommunens lednings- eller topp
organ, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess olika
arbetsutskott. Dessa ärenden är Der definition också mer
relevanta (åtminstone inför framtiden) och mer kostsamma
än andra ärenden och de behandlas av de mest inflytelse
rika politikerna. Hit hör också ärenden som handläggs i
förvaltningsgrenar som sorterar direkt under kommunsty
relsen - t ex frågor om markplanering.

Prominens gäller också andra ärenden, t ex sådana
som även behandlas av statlig eller regional myndigheto
Prominens kan också t2inkas inneb~ra att ärenden och hän
delser berör privatpersoner eller andra som kan sägas
tillhöra kommunens sociala och ekonomiska elito Omvänd
ningen av detta innebär att ärenden som endast angår re
surssvaga - som tex åldringar eller barn, arbetslösa i
glesbygderna - underrapporteras.

NÄRHET. Prominens kan slutligen, liksom närhetskriteriet,
hänföra sig till den ort som berörs av ett visst ärende.
Varje kommun har en centralort och dessutom vanligen någ
ra ytterligare större tätorter. Dessa orter är prominenta
genom sin relativa storlek och genom sin befolknings för
modade relativa rikedom. De är nära lokaltidningarna ge
nom att dessa vanligen placerar sina korres90ndenter just
där och de är nära politikerna genom att dessa främst
kommer från de orterna och oftast sammanträder i central
orten.

RELEVANS. Relevans kunde alltså betyda flera saker -
t ex att en viktig eller fundamental sektor av livet be
rörs, att det är resurssvaga personer som drabbas eller
att det är möjligt att påverka den fortsatta utgången av
en händelse.

Ärenden som berör viktiga sektorer handlar främst om
människors boende eller om deras privata ekonomi.
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Boende rymmer dessutom frågor om trafik, markplanering
och miljö. Ärenden som angår svaga individer handlar
just om resurssvaga eller om bidrag, som vanligen utgår
till sådana. Slutligen, ärenden som låter sig påverkas
behandlas av fakultativa nämnder (för vars verksarrlhet
ingen särskild sträng lagstiftning finns upprättad),
eller så rapporteras de av pressen innan slutgiltigt
beslut har fattats.

EN BLICK FRAMAT. Här har jag diskussionsvis behandlat någ
ra tänkbara operationaliseringar av tidigare diskutera-
de nyhetsvärdesfaktorer. Som framgår av kapitel 4 behövs
nämligen för kvantitativ innehållsanalys en serie teore
tiskt motiverade egenskaper som listas där de föreko~~er

i det studerade innehållet (i protokoll respektive i
tidningar). Hur denna kodning har tillgått kommenteras i
kapitel 4. Resultaten av de statistiska analyser som
utförts redovisas i kapitel 5 och 6. Av dem framgår i
vilken mån de här behandlade ärendeegenskaperna hänger
samman med två lokaltidningars nyhetsurval och nyhetsut
formning.
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3. VARFÖR ÄR LÄSARE LÄSARE?

All men who read escape from
something else into what lies behind
the printed page; the quality of the
dream may be argued~ but,its release
has become a functional necessity.

Raymond Chandler: The simple art of murder

NÄGRA UTGÄNGSPUNKTER

Där jag sitter kan jag när som helst lyfta telefonluren
för att komma i kontakt med andra människor och koppla
aven stund och jag kan också förströ mig genom att
bläddra i mina böcker och papper som står stuvade i två
hyllor bakom mig eller ligger i drivor runtomkring mig
där jag skriver detta. Men samtidigt fyller läsningen
och pratandet andra funktioner: jag kan läsa eller tala
i telefon timmar i sträck för att lära mig vissa fakta
eller orientera mig om vissa åsikter som behövs för mitt
arbetes skull. Detta förhållande - att ett visst medium
kan fylla flera syften beroende på min sinnesstämning
eller på vad som ryms i mediet - gäller också min fritido
När jag sitter i biobänken kopplar jag av men samtidigt
kan jag lära mig något för mitt arbete. Det beror
kanske inte bara på innehållet i något av fallen, utan
på att meddelandeformen eller själva kommunikationssitu
ationen gör innehållet mer tydligt.

En skola inom komn1unikationsfor$kningen har - främst
på sextio- och sjuttiotalen men förebådad av epokgörande
fyrtio- och femtiotalsundersökning~r- ägnat sig åt att
försöka kartlägga varför människor använder sig av olika
medier, vad de väntar sig av dem och vad som händer efter
att de (som det heter) exponerat $ig för dem. Sådan forsk
ning kallas användningsforskning, eller rättare: "uses and
gratifications research", efter~om ett viktigt begrepp för
skolan har varit belöningar (d~n arkaiska översättningen
av "gratifications"), dvs förväntat eller faktiskt utbyte
av att konsumera massmedier.

I en uppmärksammad artikel sammanfattar Rosengren och
Windahi (1972) - summariskt m~n rättvisande - vad an
vändningsforskningen kunnat fastslå

... it seems as if there is now a growing consensus that
almost any type of content may serve practically any type
of function.



54

Även om slutsatsen f6refaller naiv så är den det inte,
~ftersom det varit vanligare att jämställa ett visst slags
innehåll med vissa antagna läsareffekter. Tycks den vitt
famnande och förenklande och föga förklarande så är
också det en chimär eftersom tankegAngen (a) anknyter
till systemteoretiska synsätt som förkastar tanken på
enkla orsak-verkan-samband och (b) riktar uppmärksamheten
från en grov indelning i innehållskategorier och mot en
mer fullödig undersökning av varje människas villkor för
att lyssna, titta, läsa. Till slutsatsen kan också fogas
att ordet "innehåll" rimligen ska tolkas som innehåll
i-medium-i-situation.

Kapitlets disposition följer den väg som Rosengren och
Windahi senare i artikeln 'anvisar och som också Katz
m fl (1974) f6resl~r- att utgå från de olika typer av be
löningar som tidigare unders6kare menar att människor
söker eller erhåller, försöka placera in dem i en teore
tisk ram, samt ange hur dessa s6kta effekter av kommuni
kationsaktivitet hänger samman med andra effekter. När
mast ska jag diskutera den kanske mest lättillgängliga
indelningen av läsmotiv: en enkel tudelning. Jag fort
sätter så med att lista tidigare konstaterade eller an
tagna sökta belöningar. Slutligen ko~~enterar jag hur
det här hänger samman med orsaker till att människor
läser lokaltidningsartiklar om kommunalpolitik.

Kapitlet är avsiktligt brett. Det sammanfattar en
omfattande undersökningstradition som främst varit in
riktad på att mäta vad tittare vill få ut av att se på
tv och vad de får ut. Mycket av resonemangen handlar
inte specifikt om läsning av kommunal~olitiska artiklar,
en del handlar knappast alls om det. Hen jag menar att
överblicken beh6vs för att avslutningsvis kunna sätta in
de läsmotiv som är intressanta att mäta i förhållande
till kommunalpolitiskt stoff i ett vidare perspektiv.

OMEDELBAR OCH FÖRDRÖJD BELÖNING

VARFÖR LÄSER MÄNNISKOR TIDNINGAR? En känd hypotes om
varför människor läser tidningar lanseras av Schramm
(1949). Med anknytning till väletablerade psykologiska
begrepp gör han en distinktion som sedan återkommer bland
andra unders6kare och som både oåverkats av och påver
kat vardagligt tal kring dessa frågor - distinktionen
mellan omedelbart belönande innehåll och innehåll som
ger fördr6jda belöningar. Med belöningar avses då allt
slags utbyte eller behållning som tidningsläsande ger
(och Schramm använder termen "reward" som bättre än
gratification ansluter sig till svenskans "beI6ning").
Schramm talar framför allt om sökta belöningar, dvs det
utbyte människor söker eller förväntar sig av sin tid
ningsläsning, och påpekar att faktiska bel6ningar inte
behöver vara identiska med dessa.



55

Ett innehåll kan kallas omedelbart belönande, menar
Schramm, därför att de flesta (inte alla) människor tar
del av det just för att få omedelbar belöning D Som exem
pel på den typen av material anger Schramm bl a sportsi
dor, Gala-Petter-spalter samt vänliga historier om små
barn och hundar. Schramm menar att läsaren visserligen
kan känna medlidande eller rysa av välbehag när hon lä
ser om dessa saker eller om yxmord och orkaner -ändå
ökar hennes känslor av välbehag. Den som före läsningen
är uppjagad, nervös eller spänd kan åter andas ut, efter
som naturkatastrofer, mord, societetens nöjesliv, idrotts
hjältar och gulliga smådjur egentligen inte berör eller
hotar läsarens egen situationo Genom att läsa detta triv
samma innehåll söker människan en temporär frikoppling
från sin egen vardag.

Nyheter som förväntas ge fördröjda belöningar är där
emot hotande, enligt Schramms tankegångar. Hit hör vad
som vanligen kallas tungt stoff och som behandlar utrikes
frågor, ekonomi och handel, bostads- och familjepolitik,
vårdsektorn och andra samhällsproblem. Sådana nyheter
kan med större sannolikhet direkt beröra den enskilde lä
sarens situation. Därför är de~ menar Schramm och lånar
en term från Freud, realistiskt aven läsare att utsätta
sig för obehagliga nyheter vid tidningsläsandet - det är
nödvändigt att kunna förutse framtida farora Läsarens
osäkerhet och rädsla ökar momentant men samtidigt höjs
den framtida beredskapen.

Det är uppenbart att Schramms distinktion främst
handlar om tidningars innehåll och då i ganska grova
kategorier, även om han själv hade velat lägga in utför
ligare resonemang kring presentationsformens och själva
mediets betydelse för läsarens utbyte. Antagandena om
olustig men nyttig tidningsläsning kan kontrasteras med
Stephensons (1967) så kallade lekteori för massmediekon
sumtion, enligt vilken tidningsläsning är omedelbart be
lönande därför att själva aktiviteten är stimulerande
och lustfylld D

Schramms distinktion påminner om många andra sätt
att tudela skälen för att ägna sig åt massmedier av skil
da slag - upplevelseläsning kontra faktaläsning, ex
pressivaktivitet kontra instrumentell aktivitet, under
hållningsprogram kontra informationsprogram. Det ena
handlar om läsningen som mål i sig, det andra om kunska
per som resultat och läsning som medelo Det är oklart om
Schra~~ tänker sig sin distinktion som en eller två di
mensionero De resonemang han för handlar alla om en
enda kontinuerlig dimension: antingen fördröjt eller
omedelbart, där tidningsinnehållet fördelas i dessa
båda a priori-grupper o Men en av hans illustrationer
visar de båda läsmotiven som senarata di~ensioner: både
fördröjt och omedelbart belönandeo Båda synsätten visas
i figur 3:10
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Figur 3:1. En eller två be15ningsdimensioner?

Min egen uppfattning - som ndgot utvecklas längre
fram - är att läsningen för att vara fördröjt belönade
vanligen måste vara omedelbart belönade, att det rör sig
om två dimensioner och inte om en enda.

STXM~ER TUDELNINGEN? Indelningen i innehåll som kan ge
fördröjda respektive omedelbara belöningar har förutom av
Schramm och hans kolleger ~rövats empiriskt av Pietiiä
(1969a). Pietiiä tycks uppfatta distinktionen som en enda
dimension, med ytterpolerna fördröjt res?ektive omedel
bart belönande. Hans studie stöder tanken ?å en tudelning
av tidningsinnehållet~ Ett litet antal bedä~are, alla aka
demiker med inriktning ?å masskommunikation eller sociolo
gi, kan oberoende av varandra och med hög överensstä~~el

se sortera ett tjugotal redaktionella kategorier l~ngs

en skala som anger om dessa är fördröjt eller omedelbart
belönande.

Emellertid föreligger viss oenighet mellan bedömarna
när det bland det fördröjt belönande innehållet gäller att
avgöra vad som är mest fördröjt belönande - so~liga tycks
därmed förstå tolkande och opinionsbildande material, and
ra instrumentellt stoff med råd och uP91ysningar, åter
andra "rena nyheter", enligt resultaten aven faktorana
lys Pietiiä företar.

Skälet till att Schramm vill sortera tidningsinnehåll
i två h5gar är att han anser att respektive hög svarar
mot en unik, eftersträvad belöningstypo Pietiiä däremot
skiljer ~2 innehållstYger och belöningar genom att han
försöker mäta betydligt fler läsrnotiv, faktoranalyserar
dessa och lanserar tre gruDDer av sökta belöningar, varav
två namnges: informativa belöningar och ställföreträdande
belöningar. Det visar sig att personer som har in~ormati

va skäl för att läsa tidningar oftare än andra tar del av
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det innehåll som Pietiläs bedömare menar medger fördr5j~

da belöningar och Pietilä tolkar detta som att Schramms
tudelning fått ytterligare em?iriskt stöde

Själv påpekar Schrarnm, och med större uttrycksfull
het framförs det av Katz och Foulkes (1962), att även för
dröjt belönande tidningsinnehåll i stället för att med
verka till verklighetsanpassning kan medge flykt undan
denna verklighet. De senaste nyheterna om oroligheter i
en fjärran storstad kan möj liggöra eskapism i sarru'11a ut
sträckning som serieteckningar från en nybyggarstad i
Vilda Västern.

De belöningar som eftersträvas; motiven för att läsa,
kan dessutom skilja sig från de erhållna belöningarna.
Här finns en kluvenhet inom anv2ndningsforskningenu D2t
händer att man talar enbart om sakta be15ninaar eller en
bart om erhållna sådana - men det inträffar ;ckså att man
blandar sanunan dessa typer .. Ibland ger t ex tidningsinne
håll annat utbyte än läsaren hade f0rväntat, som när en
person läser tidningen enbart för att f~ tillfällig av
koppling (en omedelbar belöning) och sedan finner att hon
inhämtat fakta som kan användas i en konversation med
andra människor (dvs en fördr6jd belöning) o

Vanligen torde dock de flesta läsare närma sig tid
ningar med ganska realistiska förväntningar på det fak
tiska utbytet av tidningsläsningen .. Sökta belöningar sva
rar mot erhållna belöningar eftersom människor lär sig
att hysa sådana realistiska förväntningar~ Detta gäller
förmodligen framför allt det omedelbara utbytet av t ex
tidningsläsning - det omedelbart behagliga i att få veta
eller läsa något även om det inte kan användas för något
annat ändamål G Sådana omedelbara belöningar torde i de
flesta fall ocksa vara f6ruts§ttningen för att också
fördröjda belöningar ska erhållas.

FLER BELÖNINGAR ÄN TvA

LISTOR ÖVER BELÖNINGAR. Efter Schraam har flera sätt att
klassificera eftersträvade läsarbelöningar utvecklats~

Sextiotalet var en tid som ägnades åt operationalisering
ar av olika belöningsbegrepp, menar Blurnler och Katz (1974)~

på svenska fick användningsskolan en grundlig sammanfatt
ning av Lundberg och Hulten (1968) och de anvisar bl a ett
sätt att typologisera skilda mediebelöningar& Belöningar
kan bestå av (l) kunskaper (även om att ingenting har
hänt), (2) avkoppling från tvingande aktiviteter, (3) kon
takt med andra (indirekt eller genom direkt s k medieum
gänge; jämför Nordlund, 1976), samt (4) själva aktiviteten.

Under ett stort antal år har forskare i Leeds arbetat
med att praktiskt söka mäta vad människor väntar sig av
att konsumera olika massmedier och deras innehållo En
tredelning (eller möjligen fyrdelning) har föreslagits
(jämför t ex t'lcQuail m fl, 1972; Blumler, 1977) o Denna
förtecknar eftersträvade belöningar som har att göra med
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(l) övervakning av omgivningen, dvs ett kunskaps- eller
informationsletande moment, (2) underhållning och
(3) personlig identitet~ dvs förstärkning av den egna
livshållningen, möjligheter till identifikation och in
teraktion med medieinnehåll (medieumgänge) samt möj
lighet till umgänge med levande människor. Detta senare
kan också kallas (4) personliga kontakter.

I praktiken blir gränserna mellan olika belöningsty
per ganska flytande, beroende inte minst på undersöka
rens syfte men också på hur de frågor som riktas till
undersökta individer formuleras, besvaras och visar sig
hänga samman. Jag väljer ändå att försöka utgå från en
av de nämnda belöningstY90logierna, den som används av
Lundberg och Hulten, när jag närmast-något mer i detalj
ska diskutera eftersträvade belöningar, vad som kan kal
las läsmotiv. Sådana motiv kan hänföra sig inte bara till
innehållet utan också till egenskaper hos massmediet i
fråga och hos själva konsumtionssammanhanget, dvs till
aktiviteten och situationen. .

INFORMATION OCH KUNSKAPER. Den som söker efter goda råd,
efter information som beskriver vad som händer Då olika
samhällsområden eller efter en formel fär att imoonera
på andra söker då fördröjda belöningar av innehåilet.
Dessa kunskaper sparas och kan eller måste användas sena
re än vid själva konsumtionstillfället. Omedelbart belö
nande är däremot själva aktiviteten som detta kunskaps
sökande innebär- att leta efter och att läsa material som
kan fylla de nämnda syftena.

Dags~ressen nämns ofta som det bästa sättet att få
information, åtminstone när det (som i den här boken)
gäller vad som hänt i det lokala samhället. Det är också
svårt att tänka sig något substitut till tidningar (i
fråga om vad som händer andra än de närmaste grannarna i
den stad där man bor) eller etermedier (i fråga om ut
rikespolitiska händelser, idrottsevenemang o d) när det
gäller att förse människor med en omfattande ström av
mycket aktuell information. Sedan är det en annan sak att
en individs lust att orientera sig om vad som inträffar
utanför hennes fönster kan bottna i (eller med tiden kom
ma att bottna i) annat än en önskan att förstå vad som
har hänt. Flera författare nekar nå att informationsin
hämtande kan stå i samband ~ed otillfredsställda behov
av att erfara trygghet - läsarna vill veta att ingen
ting har hänt dem (Kimball, 1959; Pietilä, 1969). Infor
mationsinhämtande kan naturligtvis också förvandlas till
en vana (mer om det längre fram).

Massmedierna innehäller dessutom mer avgränsade och
konkreta kunskaper för sådana läsare som kan tänkas ha
specialintressen eller som behöver goda råd. Här har knap
past dagspressen någon speciell fördel framför vänner och
arbetskamrater eller fr&mför veckotidningar o Dessa sena
re blandar alldagliga råd med up?maningar i personliga
och känsliga frågor.
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UNDERHALLNING OCH FLYKT. Massmedier kan vidare brukas
för att erhålla avkoppling och underhållning som en väl
behövlig kontrast mot dygnets tvingande aktiviteter, som
arbete, hem- och familjesysslor. Detta är uppenbart
omedelbart belönande. Särskilt är det tv som räknas som
underhållande, kanske på grund av det behagliga och re
dundanta formspråket, kanske på grund av att tittande
situationen ofta tillåter mer samspråk med andra männis
kor (eller åtminstone mer av samvaro) än tex läsandesi
tuationen gör. Dock finns det utan tvivel tidningsinne
håll som kan vara stimulerande, liksom f ö själva aktivi
teten att läsa. Samma innehåll kan informera och under
hålla.

Det legitima behovet av avkoppling och underhållning
kan i en del fall tänkas sammanhänga med eller rent av
leda till andra belöningar: som flykt undan verklighetens
krav, tillfälligt övergivande av den egna identiteten,
försvagande av vänskapsband till förmån för en varm in
ställning till personer som ofta u??träder i massmedier
na (enkannerligen tv), nedsövning eller narkotisering
(Lazarsfeld & ~erton, 1948).

Ett alternativ eller komplement till massmedier just
i fråga om att förse människor med underhållning och av
koppling är kontakter med andra människor~ De personer
som utfrågats av Katz m fl (1973) menar att deras behov
av avkoppling bättre kan fyllas av samvaro med vänner än
av att nyttja massmedier. När en person inte har möjlig
heter att umgås med andra menar Rosengren och Windahl (1972)
att hennes huvudsakliga motiv för att t ex läsa tidningar
eller se på tv blir ettdera ställföreträdande kontakter
med mediepersoner (mer om detta l~ngre fram) eller verk
lighetsflykt. Hon ägnar sig åt innehåll som berättar om
fjärran länder, exklusiva människor och upplevelser ut
över det vanliga. Hon tenderar då att identifiera sig
med dem hon läser om och stiger för ett ögonblick ur sin
egen vardagsroll med alla dess förpliktelser~· Det är
godartat (och lyckligt) så länge som hon enbart ägnar sig
åt rolltagande- att förstå andra människors uppträdande.
Detta kan befordra medkänsla och förståelse, men resulta
tet kan också bli likgiltighet och hat mot egna levnads
förhållanden.

Änd& är inte verklighetsflykt förbehållet det inne
håll som Schramm (1949) utnämner till omedelbart belö
nande. Katz och Foulkes (1962) hävdar - som nämndes ovan 
att verklighetsflykt kan befrämjas också i korthuggna no
tiser om det ~olitiska läget i en avlägsen världsstad. De
ras uppfattning är att verklighetsflykt kan förbättra och
stärka den flyendes uppfattning av sig själv (och därmed
förmågan att handskas med verklighetens krav), ungefär
på samma sätt som sömn behövs för att starkare återvända
till det vakna livet. Lundberg och Hulten (1968) menar
emellertid att verklighetsflykt framf0r allt är något ne
gativt, därför att den minskar en persons möjligheter att
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lösa sina verkliga problem. De pekar ~å att psykiskt el
ler socialt störda individer (särskilt som barn) söker
verklighetsflykt i högre grad än andra.

KONTAKT MED ANDRA? En mildare form av eftersträvad kon
takt med mediernas bild av verkligheten utgörs av så
kallad parasocial interaktion. Begreppet myntades av
Horton och Wohl (1956) och betyder att t ex en tv-tittare
tycker sig umgås med dem som framträder i tv utan att
för den skull förlora sitt medvetande om vem hon själv är.
Det är interaktion utan identifikation (Rosengren &
Windahl, 1972). De personer tittarna upplever sig samvara
med up?träder i ofta mycket stiliserade roller och deras
funktioner har inrättats av medierna. Horton och Wohl ger
dem alla namnet personae: frågesportiedare, nyhetsupplä
sare, showskåclespelare, personer i en familjeserie.
Deras uppträdande i rutan kommer på bestämda tider och
deras beteende låter sig till stor del förutsägas, något
att lita på i en värld som kanske i övrigt uppfattas vara
otrygg och osäker. Sådana personae försöker upprätthålla
en illusion av förtrolighet med sin publik genom att upp
träda trevligt och belevat men med en lätt glimt i ögat.

Parasocial interaktion ser Horton och Wohl själva som
ett sätt för mediernas publik att komplettera och för
stärka sina normala relationer till medmänniskor runt
omkring. Detta kan ske mycket på grund av att personae
spelar idealiserade roller av tv-tittarnas egen vardags
verksamhet. Deltagare och programledare i frågesporter
applåderas för var i landet de bor, ålder och pigghet be
tonas särskilt, familjeserierna skildrar i förtätad form
det som publiken har hört rykten om ska ha hänt någon
granne där de bor. Framför allt är det således tv som in
bjuder till parasocial interaktion, men också radio, lik
som delar ur tidningarnas mångskiftande innehåll: lokala
artiklar o'ch annonser som för in läsarna i det egna sam
hället, rådgivningsspalter, idrottsreportage, ledarsidor
och serierutor. Allt en återspegling av och kommentar
till enskildas upplevelser.

Konsumtionen av ett givet medium kan vara omedelbart
belönande därför att den sker i samvaro med (eller på sam
ma gång som för) andra människor. Själva läshandlingen
eller - i ännu högre grad - tv-tittandet sker bland per
soner som ägnar sig åt samma sak och betraktat utifrån
ser det då ut som om varje läsare eller tittare strävar
efter att tillhöra den större gruppen genom att imitera
de andras vanor.

PASSIriTET? Det har också sagts att, framför allt, tv
tittande medför passivitet, om inte annat så för att det
blockerar tid som skulle kunna användas för egenaktivitet.
En gravare variation av denna kritik är att medierna i
bland anses kunna söva (eller narkotisera) sina användare
genom att invagga dem i trygghet p g a sövande innehåll
eller vänja dem vid en viss ritual$ Det finns en oroväck
ande (låt vara helt otillräckligt empiriskt stödd) under-
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sökning som ger vid handen att tv-tittande dämpar aktivite
ten i människans sympatiska nervsystem (se Emery & Emery,
1975). Genom att tv-tittarens allmänna beredskap sänks
minskar den kreativa förmågan för en stund. Detta visas
genom att tv-tittande ger upphov till ovanligt långsamma
hjärnvågor (som kallas alfavågor) , ett nedsatt tillstånd
som i övrigt konstaterats endast för ?ersoner som blun
dar, sover eller undviker att tänka. Emery och Emery menar
att tv-tittande medför en tillvänjning som påminner om en
hjärnskadad människas. För vana tv-tittare inträder alfa
vågorna förhållandevis snabbt, för ovana långsamt. Denna
nedsövning - vare sig den är eftersträvad eller inte 
förefaller bero på själva aktiviteten, tv-tittandet i sig;
inte på något särskilt tv-innehåll, eftersom alla tv-pro
gram ger upphov till de långsamma alfavågornao

VANA OCH TRYGGHET. Konsumtion av messmedier kan därut
över vara en vana eller ritual, något som sker med bestäm
da intervall för att markera att tiden har gått (eftersom
de flesta människor, precis som Robinson Crusoe, vill no
tera och binda tiden även om ingenting har hänt och även
om de inte behöver passa precisa klockslag; jämför
Garfinkel, 1967). En vana kan det bli därför att det stäl
ler mindre krav än andra sysslor på människans förmåga
att utföra kreativa eller instrumentella handlingar.
Väl en vana kan den upplevas som ett tvång vilket gör
individen ytterst missmodig när kontakt med mediet ute
blir, t ex på grund aven tidningsstrejk (jämför Berelson,
1949; Kimball, 1959; Pietilä, 1969b) o Dessutom har för
många läsningen ett genuint egenintresse - ibland läser
man baksidan på flingpaket eller på plastskulpturer med
lödder eller på öronpetpinneförpackningar. Tidningar är
antagligen bättre än flingpaket när det gäller att ge
varierad grund för sådan nöjesläsning.

Slutligen kan medier tänkas ge trygghet åt den
som ägnar sig åt dem. Dels på grund av att själva akti
viteten växer till en vana och ger stadga och rytm åt
tillvaron. Utan tidningar förtvivlan och tomhet
(Berelson, 1949; Kimball, 1959). Dels därför att in
nehållet på två sätt undgår att hota t ex en läsare:
ingenting har hänt som angår eller drabbar just den en
skilde (jämför Kimball, 1959) och de åsikter som läsa-
ren tar del av, uppmärksammar och kommer ihåg är åsikter
som hon själv redan från början sympatiserade med (Klapper,
1960; se dock Blumler & McQuail, 1968, 1970; McLeod &
Becker, 1974). Det förra förefaller gälla många läsare,
det senare kanske inte den majoritet som KlaPDer före
ställde sig men ändå en aktningsvärd andel människor.
Dels (och det är den tredje tryggheten) för att läsningen
isolerar från andras

DESSUTOM. Den här uppräkningen har handlat mest om sökta
belöningar, i någon mån dessutom om (fr2IDst elakartade)
konsekvenser av massmediekonsumtion som bedrivits på spa
ning efter dessa belöningar. Det måste påpekas att belö-
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ningar söks i specifika situationer, t ex från ett speci
fikt innehåll, medan konsekvenserna inträffar både (a) på
kort sikt och aven enda konsumtionssituation, samt (b) på
lång sikt och till följd av ett samlat massmedieutbud. Sva
ren kan därför variera på frågorna Vad söker individen i
läsögonblicket?, Vad får individen ut av läsögonblicket?
samt Vad händer med individen efter många läsögonblick?

Jag har inte alls diskuterat människors motiv för att
undvika ett visst innehåll eller en viss aktivitet, vad
i'-lcLeod och Becker (1974) benämner Il avo idances" som kontrast
-till den vanliga tern1en för läsrnotiv (ngratifications").
McLeod och Becker hör till det fåtal undersökare som strä
vat efter att studera sådana undvikandemotiv (se också
Nowak & Nowak, 1975), McLeod och Becker stöder sig starkt
på studier som företagits av Blumler och McQuail (1968,
1970) och undersöker människors motiv för att titta på
respektive inte titta på brittiska tv-program som behand
lar ett förestående underhusval.

Även om McLeod och Becker försäkrar att de undvikande
motiv som de kan konstatera inte har något empiriskt sam
band med de intervjuades faktiska tittmotiv, förefaller
det som om undvikandemotiven kan vara endast en omvänd
ning av sökta belöningar. De undvikandemotiv som listas
är nämligen partisanskap, avkoppling samt alienation:
alla dessa påminner om ordinära läs- och tittmotiv. Parti
sanskap skulle kunna vara motsatsen till sökandet efter
goda råd och orientering. Partisaner har bestämt sig för
ett visst parti och vill inte titta på andra ögat. Av
koppling är ju ett vanligen konstaterat motiv för mass
mediekonsumtion. Alienation är i teorin en del av eller
förutsättning för verklighetsflykt, här: att tittaren
inte ids ta del av politikernas tal.

BELÖNINGAR SOM HÄNGER IHOP MED LÄSANDET AV NYHETER OM
KOl'1M:UNALPOLITIK

ATER TILL EN TUDELNING. Det kan således finnas en rad
olika belöningar som läsare förväntar sig när de tar del
av tidningars innehåll. Tidningar roar, förströr, marke
rar tiden, är vanebildande, skyddar, orienterar, ger upp
hov till samtal och ger konkreta kunskaper - för att näm
na några erhållna belöningar. Tidningar kan sRledes både
fjärma och närma, berätta om både dig och mig, användas
både som mål och som medel.

Genomgående finns tudelningar av flera olika typer
som delvis ansluter sig ganska nära till varandra. När
undersökningsprojektet formulerades var jag intresserad
av att pröva en sådan tudelning - den mellan vad läsare
"vill" läsa av nyheter om kommunalpolitik, och vad de
"behöver" läsa. (Det är fråga om två subjektiva läsmotiv
- sökta belöningar - även om "behov" naturligtvis också
kan användas för att beteckna objektiva behov av t ex
information .. )
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Indelningen motiveras bl a av att jag u9pfattar dessa
båda läsmotiv som representanter för många par av extrem
punkter. Det ena motivet innebär att läsaren läser för
att det är intressant att läsa. Det är omedelbart belö
nande, en belöning som kommer ur aktiviteten och konsum
tionssituationen, där läsningen blir ett mål i sig (en
expressiv sysselsättning) som kanske fjärmar läsaren från
andra människor och omvärlden. Jag kallar detta antagna
läsmotiv för läsintresse. Det andra motivet innebär att
läsaren läser för att skaffa sig information, känna sig
vara orienterad. Detta är i stället varaktigt och för
dröjt belönande, det hänför sig till innehållet och läs
ningen är alltså bara ett medel (kanske ett av många) för
att skaffa sig en världsbild. Det läsningen ger närmar
läsaren till verkligheten. Jag kallar detta läsmotiv för
orienteringsmotiv.

Sökandet efter dessa båda belöningar kan kombineras
med sökandet efter andra. Dessutom kan de naturligtvis
kombineras med varandra: kunskapsinhämtandet kan ge ome
delbar belöning och samtidigt som man lär sig något kan
man vilja roa sig. Jag uppfattar alltså de två läsmoti
ven som i figur 3:2 -det kan finnas personer i alla
figurens celler, deras antal och egenskaper beror på
exakt vilket medium och vilken typ av innehåll det rör
sig om.

Läsintresse

Lågt Högt

L~gt 4 l

Orienterings-

motiv

Högt 3 2

Figur 3:2. Läsintresse och orienteringsmotiv: oberoende sökta
belöningar



64

Vissa personer läser ett visst innehåll enbart av in
tresse och inte för att bli orienterade, andra läser samma
innehåll både för att bli orienterade och för att det är
intressant att läsa just det. Ater andra läser enkom för
att få känna till vissa saker. En fjärde grupp människor
upplever samtidigt att de inte har någon önskan att känna
till det som står i vissa innehållstyper samt att dessa
är ointressanta att läsa.

Figuren anknyter till tre idealtyper som diskuteras av
Schutz (1946). Experten, medborgaren som strävar efter att
vara välinformerad samt mannen på gatan utmärks av att de
har olika uppfattningar om vad som är viktigt att veta och
trevligt att läsa. Mannen på gatan har en ytlig bekantskap
med de flesta saker och söker knappast medvetet informa
tion, snarare letar han efter omedelbar underhållning.
Schutz uttrycker detta som att

... in forrning his opinions he is much more governed by sentiment
than by information ... he prefers, as the statistics have amply
shoWll, the comic pages of the newspaper to the foreign news, the
radio quizzes to news commentators.

Experten å sin sida är placerad i ett bestämt och väl
avgränsat forskningsfält där andra bestämt vad som är vik
tigt för honom att vara informerad om. Inom detta specia
liserade fack är expertens kunnande djupgående och klart,
kunskaper-om. Han söker snarast orientering och upplysning
utan att samtidigt kräva omedelbar stimulans. Finns mannen
på gatan i rutan märkt l, så återfinns experten i rutan 30

Den ytterligare typen, den v~linformerade medborgaren,
står mellan dessa båda (i figurens termer, i ruta 2). Den
välinformerade medborgaren vill hålla sig rimligt välupp
lyst och kunnig men befinner sig i en situation där han
kan välja mellan många olika referensramar och egna värde
ringar om vad som är bra att känna till. Detta talar för 
utan att Schutz särskilt nämner det eller ens har tänkt
på det i dessa termer - att den välinformerade medborga
ren söker både underhållning och orientering.

UNDERSÖKNINGENS SYFTEN. Ett av undersökningens syften är
att försöka differentiera mellan de två nämnda ty?erna av
läsmotiv - läsintresse respektive orienteringsmotiv - med
anknytning till specifikt tidningsinnehåll, nämligen kom
munala ärenden av skilda slag. Frågan är alltså: I vilken
mån skiljer sig det innehåll som de flesta finner intres
sant att läsa från det innehåll som de flesta tycker är
bra att känna till?

Med andra ord, är de ärenden som många finner intres
santa att läsa samtidigt de ärenden som anses viktiga
att känna till? I allmänhet torde sambandet mellan dessa
båda sökta belöningar inte vara särdeles starkt, men
resultatet påverkas här av att det intressanta innehållet
handlar om kommunalpolitik - det är en mindre del av tid
ningens innehåll som läses av ganska få personer. Det skul
le tala för att de som läser sådant är mer homogena än
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grupper som läser annat stoff och att intressanta artik
lar av dem samtidigt skulle bedömas som väsentliga och
vice versa.

Ett annat undersökningssyfte har uppkommit ur arbetet
med det nyss nämnda: att försöka differentiera mellan läs
motiven också på individnivå. Försökspersonernas bedömning
ar av hur intressanta och bra att känna till ett antal
ärenden är kan nämligen summeras för varje individ och då
kan måtten uppfattas som indikatorer på i vilken utsträck
ning deras tidningsläsning av kommunalpolitiskt innehåll
styrs av läsintresse respektive orienteringsmotiv. För att
undersöka i vilken mån dessa båda variabler mäter så olika
belöningar som de antas göra, kan två ansatser användas.
Dels studeras i vilken mån indikatorerna har samband med
kunskaper om kommunal förvaltning, vilka antas vara effek
ter av bl a tidningsläsning och dessutom eftersträvade
konsekvenser för läsare med högt orienteringsmotiv. Dels
studeras i vilken mån olika bakgrundsvariabler som kön,
ålder etc uppvisar skilda typer av samband med de båda
indikatorerna.

TILL VAD LEDER SÖKANDET EFTER BELÖNINGAR? Jag har tidiga
re sagt att det är oklart i vilken mån sökta belöningar
resulterar i samma erhållna belöningar, men att det är
mest rimligt att tänka sig att läsning, sökta belöningar
och erhållna belöningar påverkar varandra så att - över
tiden - de sökta belöningarna blir allt mer lika de tidi
gare faktiskt erhållna (figur 3:3) o

Läsningens
inriktning

Läsmotiv
(Sökta belöningar

och undvikandemotiv)

Erhållna
belöningar

Figur 3:30 Förhållandet mellan läsning och belöningar
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Viktigare är kanske frågan vilka andra typer av effekter
som uppstår därför att en viss typ av belöningar efter
strävas ur ett visst tidningsinnehåll. Flera författare
påpekar nödvändigheten av att integrera användnings- och
effektforskning (se t ex Nowak, 1972; Rosengren & Windahl,
1972). Ett ambitiöst försök i den vägen rapporteras av
McLeod och Becker (1974) vars huvudresultat är att tv-titta
res kunskaper i högre grad hänger samman med varför de ser
program än hur många program de faktiskt ser. Resultatet
avser politiska kunskaper och tv-program inför amerikanska
val.

Eftersom McLeod och Becker mäter specifika kunskaper som
meddelas bl a via tv under en avgränsad tidsperiod, kan de
med stor säkerhet säga att det är kunskapstörst som leder
till kunskaper och inte tvärtom, alltså inte att den som
har omfattande kunskaper av detta motiveras att ange ori
entering om omvärlden som främsta sökta belöning. I enlig
het med figur 3:3 kan figur 3:4 uttrycka ett motsvarande
förmodande om hur kunskapseffekter både påverkar och på
verkas av belöningar, sett över viss tid och för många
individer. För att förenkla min analys i kapitel 8 väljer
jag dock att begränsa mig till sambanden mellan indikato
rer på läsrnotiv, lästid och kunskaper, där sambanden be
traktas som om kunskaper var den beroende variabeln och
de båda övriga dess f5rklaringsvariabler.

Läsningens
inriktning

Erhållna
belönin~ar

Figur 3:4. Läsning, belöningar och kunskaper på systemnivå
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NÅGRA ANTAGANDEN. Med utgångspunkt från de föreslagna fi
gurerna och de resultat som redovisas av McLeod och Becker
(1974) kan följande antaganden formuleras. Läsningens in
riktning kan tänkas påverka människors kunskaper genom
att läsmotiven på så sätt påverkar kunskaperna indirekt.
Läsningens omfattning däremot har knappast samband med
vare sig läsmotiv eller kunskaper. När denna läsvolym
hålls konstant lär sig personer med förhållandevis högt
orienteringsmotiv mer än personer som har lågt oriente
ringsmotivo Inte heller skillnader i läsintresse torde
motsvaras av skillnader i kunskaper, när läsvolym och
orienteringsmotiv hålls konstanta.

Antagandena kan illus~reras som i figur 3:50 Kunskaper
förmodas vara påverkade enbart av i vilken mån läsaren
har högt eller lågt orienteringsmotiv, detta när man kon
stanthåller de båda andra visade variablerna: läsvolym
och läsintresse. För att studera i vilken mån antagandena
stämmer in måste alltså de partialiserade sambanden mellan
de båda läsmotiven, läsning och kunskaper om kommunala
förhållanden studeras. Detta sker i kapitel 80

Liten läsvolym

Läsintresse

Stor läsvolym

Läsintresse

Lågt Högt Lågt Högt

Orienterings

motiv

Lågt

Högt

I
Relativt små

kunskapjr

I
I

Relativ~ stora

kunskap~r

I

I

Relativy små

kunskapjr

l
I

Relativ~ stora

kunskap~r

Figur 3:5. Antaganden om läsvolym, läsmotiv och kunskaper (de
senare måtten i förhållande till komnlunalpolitik)

VAD pAVERKAR SÖKANDET EFTER BELÖNINGAR? Det existerar
flera intressanta försök att på teoretisk nivå länka sam
man sökta belöningar med t ex massmediekonsumtionens in
riktning och omfattning, gissade effekter av denna rnass
mediekonsumtion samt egenskaper i människors bakgrund (se
t ex Rosepgren, 1974b; Katz m fl, 1974). Här ämnar jag
placera in de redan diskuterade läsmotiven i ett socialt
sammanhang genom att beskriva vilka typer av bakgrundsva-
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riabier som kan tolkas uåverka de båda läsrnotiven. Be
skrivningen är alltså knuten just tillläsmotiv som har
att göra med nyheter som skildrar kommunalpolitik. Min
framställning har både påverkat och påverkats av den emp~

riska undersökning som redovisas i kapitel 80

Analyserna i kapitel 8 avser studera hur (a) individer
med vissa sociala egenskaper (b) läser tidningar i viss
omfattning (c) och har - oberoende av denna omfattning ~

vissa läsrnativ (d) vilka delvis förändrar deras kunskaper
om lokalsamhället. De sociala egenskaper som jag här ko~t

diskuterar rör människors uppväxt, utbildning, arbete,
familjesituation samt lokala förankring o Jag begränsar
mig till sådana variabler som mätts i den empiriska under~

sökning som kommenteras i kapitel 8.

'UPPVÄXT. Kön och ålder är indikatorer på en persons pri-,
mära socialisation. De säger indirekt något om i vilken av
många kvalitativt olikartade erfarenhetssfärer den upp
växande individen har tvingats eller tillåtits att vistaso
Ålder kan antas påverka läsrnotiven på ett mer specifikt
sätt l just eftersom ålder vittnar om generationstillhörig~

het. Man kan nämligen anta att äldre är mer lokalt inrik
tade än yngre, eftersom de äldre har vuxit upp i ett mer
lokalt och traditionsrikt samhälle, medan de yngre genom
förändrad utbildning l tillgång till nya massmedier samt
möjligheter att resa fått en (möjligen historielös) in
riktning mot världen i stort i stället för det lokala sam~

hället. Med Martons (1977) termer skulle äldre vara ori
enterade mot Här men pendla mellan Nu och Då, yngre där
emot vara inriktade mot Där och ~uo Detta skulle innebära
att de relativt gamla skulle ha förhållandevis högt läs
intresse ooh orienteringsmotiv som gäller just nyheter om
kommunal förvaltning och kommunalpolitik o I termer av fi
gur 3:2 skulle de vara överrepresenterade i grupp nummer 2.

UTBILDNING. Ett ytterst vanligt forskningsresultat är att
utbildning hänger samman med viss typ av massmedieinrikt
ning. Utbildning har då oftast mätts som genomgångna skol
stadier, inte som utbildningens kvaliteto Vad som har kon
staterqts är bl a att högutbildade - när de jämförs med
lågutbildade - oftare tar del av samhällsorienterande ma
terial i dagspressen (dvs av typen nyheter om kommunalpo
litik), generellt finner dagstidningar vara viktiga infor
mationskällor, läser fler dagstidningar men färre vecko
tidningar och ser mindre Då tv, i större utsträckning tar
~el av perifera och samhällskommenterande medier som tid
s~r~fter av visst slag, böcker, teaterpjäser och filmer
(800 1975:78; Nowak, 1977), vet mer om Dolitik och sam~

hälle (Weibull, 1976), oftare vet vad de ord betyder som
vanligen återfinns i nyhetstexter (Bonnevier & Henningson,
1975), har högre kunskaper också om idrott, verktyg, film
stjärnor och samtida händelser (Hyman ffi fl, 1975), samt
oftare deltar i parti- och valarbete eller i lösligare
aktiviteter med syfte att rätta till kommunala och lokala
missförhållanden (Johansson, 1971; Verba ffi fl, 1971) e
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Varför hänger utbildning samman med bl a kunskaper,
vilja att förändra den lokala situationen och inriktning
på textrnedier som tidningar och böcker? För att svara på
det måste man göra klart hur utbildning fungeraro Flera
delvis sammanhängande förklaringar finns. Hög utbildning
ger en ram av kunskaper mot vars bakgrund det blir lätta
re att förstå och därmed mer stimulerande att skaffa nya
kunskaper (Findahl & Höijer, 1975). Hög utbildning lär
människor att själva lära sig, leder till vad Bateson
(1966) kallar deutero-learning: att lära sig att lära sig.
Detta kan vara ett huvudskäl till att högutbildade före
drar tidningar framför tv. Läsning kräver egen fantasi
medan tv-program är övertydliga.

Hög utbildning ökar förmågan att kontrollera den egna
situationen (se t ex Kahn, 1969). Detta kan vara ett annat
huvudskäl till att högutbildade föredrar tidningar framför
tv. Den som läser har större kontroll över vad hon får i
sig och över hastigheten i inlärningsprocessen. Dock häv
dar Gintis (1971) samt Bowles och Gintis (1976) att utbild
ning snarare hämmar kreativitet och främjar lydnad, deras
data gäller dock främst små urval av begåvade sistaårs
elever. Hög utbildning ökar förmågan att välja ett fritt
och stimulerande arbete som bl a ställer krav på att in
dividen obehindrat kan kommunicera i tal och text. Hög
utbildning innebär, slutligen, en formell träning i läs
ning, skrivande och argumentation. Detta kan vara ett
tredje huvudskäl till att högutbildade föredrar tidningar
framför tv: högutbildade är vana att läsa, och deras lä
rare, klasskamrater, chefer och kolleger förväntar sig att
de läser.

Av detta följer som naturliga antaganden att utbild
ning påverkar båda de studerade läsmotiven. Utbildning har
förmodligen ett positivt samband med läsintresse, efter
som hög utbildning medför bundenhet till textrnedier. Jag
antar också att utbildning har ett positivt samband med
orienteringsmotiv. Hög utbildning är en resurs som moti
verar individen att orientera sig om vad som händer utan
för hennes egen synkrets, framför allt när det gäller ut
rikes- eller nationella händelser men också i fråga om
kommunalpolitik. I termer av figur 3:2 skulle förhållan
devis många högutbildade återfinnas i grupp nummer 2.

ARBETE. Som framgår av kapitel 8 används variabeln arbe
te i analyserna endast dikotomt kodad. Detta var det
rimligaste förfaringssättet eftersom variabeln ursprung
ligen mättes på en nominalskala där de använda kategori
erna kom att bli ytterst olikstora. Även blotta förekoms
ten av arbete kan dock 9åverka en persons orienterings
motiv. Hed arbete högt orienteringsmotiv (dvs i figur 3:2,
främst i grupperna 2 och 3) o Detta eftersom jag antar att
social samvaro i olika miljöer gör individen mer intres
serad av att vara orienterad om sin omvärld. Detta kan
bl a jämföras med Zaltmans (1977) begrepp, ackumulering av
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roller G Personer som deltar i flera prlmargrupper vilka är
oberoende av varandra antas i hög grad ta emot och sprida
information. Erfarenheter av samvaro i ytterligare en
grupp, den på arbetsplatsen, antas således generaliseras
till att bli en vilja att lära mer om den egna kommunen.

Det är inte ett odiskutabelt antagande, detta att upp
levelser på arbetsplatsen generaliseras till att gälla
också fritiden. Dels är relationens riktning inte helt
klar. Endast ett fåtal empiriska studier stöder tanken att
det är arbetet som påverkar fritiden, snarare än tvärtom G

Parker (1971) rapporterar kvalitativa intervjudata som
tyder på att av människor med likartad utbildning har de
som hamnat i ett oengagerande arbete den mjnst tillfreds
ställande fritiden G Kahn och Scholer (1973) visar att män
niskors kognitiva upplevelser av det nuvarande arbetet
förklarar mycket av variationen i hur de upplever friti
den, medan samnla kognitiva upnlevelser av arbetet i stäl
let bäst förklaras av det föregående arbetets karaktär,
inte av fritidens art.

Dels (och det är den andra invändningen mot tanken
att kunskaper som lärts in under arbetet generaliseras
till att gälla fritiden) kan det finnas många olika rela
tioner mellan arbete och fritid, oavsett åt vilket
håll ett eventuellt orsakssamband går. Payton-Miyakazi
öch Brayfield (1976) menar att åtminstone sex sådana typer
av relationer kan urskiljas. Arbete och fritid kan vara
oberoende av varandra. Arbete och fritid kan vara ofören
liga och fritiden blir d~ arbetets ex?losiva motsats.
Detta gäller särskilt för extremt krävande arbeten, som
t ex för yrkesfiskare (se Tunstall, 1962). Arbete och fri
tid kan kompensera varandra, t ex genom att individer med
påfrestande arbete flyr in i ensamhet eller isolerat fa
miljeliv (se Wilensky, 1960; Westlander, 1976). Arbete
eller fritid kan vara instrumentellt, arbetet t ex en nöd
vändig plåga för att köpa sig en tilltalande fritid. Ar
bete och fritid kan vara integrerade genom att människor
med stimulerande arbete ,sysslar med detta också i hemmet
och sköter fritidssysslor på sin arbetsplats G Slutligen
kan arbete och fritid vara reciproka, varandra påverkande.
Antingen så att tillfredsställelse inom en livssfär auto
matiskt leder till allmän förnöjsamhet G Eller genom en
alienationscirkel: den förfrämligade tappar tron på sin
förmåga att behärska ens denegna fritiden. Eller (det som
antagits ovan) att erfarenheter och färdigheter från en
livssituation lärs in och generaliseras till nästa G Arbe
tare som styrs av andra på arbetsplatsen ägnar sig också
på fritiden i liten utsträckning åt organiserade, målmed
vetna aktiviteter, arbetare som' är isolerade till följd
av särskilda arbetsinstruktioner sysslar inte heller med
fritidsaktiviteter som ställer krav på deras förmåga att
umgås med andra (Meissner, 1971) G Det är de som har kva-
lificerade och självständiga arbetsuppgifter som sysslar
med föreningsdeltagande och på annat sätt aktivt planerar
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sin egen fritid (Almond & Verba, 1973; Westlander p 1976) &

FAMILJESITUATION. En människas uppträdande och intressen
påverkas av uppträdande och intressen hos den (äktenskap~

liga) partner som hon sammanlever med. Wright (1975) vi
sar att en högutbildad som är gift med en annan högutbil
dad läser mer och vet mer än andra, särskilt jämfört med
de lågutbildade som lever med andra lågutbildade. Men
en partner kan också tänkas hämma åtminstone omfattningen
av t ex läsning eftersom umgänge i den lilla familjen 
särskilt om det finns små barn - tar upp tid som annars
hade kunnat ägnas åt massmedier (jäm~ör Nowak & Nowak,
1975). Westlander (1976) rapporterar att tjänstemän med
barn värderar samhällsengagemang lägre än t ex förvärvsar
bete. Resultaten kan tolkas som att barnengagemang till
stor del kompenserar bristande intresse för det lokala
eller övriga samhällets Jag antar ändå att personer med
hemmavarande barn känner behov av att orientera sig om
barnens närmiljö, alltså att de har högt orienteringsmotiv,
i likhet med människor som har sammanboende, särskilt en
högutbildad och/eller arbetande sådan. De skulle således
vara väl representerade i de grupper som figur 3:2 kallar
nummer 2 och 3.

LOKAL FÖRANKRING o En människas förankring i den lokala
miljön kan mätas på flera nivåer - kontakt med andra män
niskor, kontakt med lokala föreningar, kontakt med lokala
massmedier. Jag berör här inte det senare. Den tid en per
son tillbringat på en ort kan tänkas vara en visserligen
grov indikator på hur många människor hon känner. Jag an
tar att tid på orten fungerar olika i förhållande till de
båda diskuterade läsmotiven. En relativt nyinflyttad per
son kan antas vilja lära sig mycket om den nya kommunen;
också när det gäll~r dess förvaltning och politiska struk
tur. En person som bott länge på orten kan antas vilja
läsa samma nyheter för att de är intressanta att läsa, hand
lar om välbekanta saker och platser som det är trivsamt
(men föga lärorikt) att åter fästa på näthinnan. Antagan
det är således att tid på orten samvarierar positivt med
läsintresse, negativt med orienteringsmotiv. I termer av
figur 3:2 skulle de som bott längst vara välrepresenterade
i grupp nummer l, de som bott kort tid i grupp nummer 36

Participation eller föreningsaktivitet kan definieras
på något olika sätt, beroende på syftet. Så t ex finner
Hagedorn och Labovitz (1968) det empiriskt befogat att skil
ja mellan föreningsmedlemskap och mötesnärvaro, Hedebro
(1976) finner olika determinanter till mötesaktivitet och
styrelseengagemang, medan Verba m fl (1971) samt Verba och
Nie (1972) bl a skiljer ut partipolitiskt engagemang, ak
tiviteter i aktionsgrupper eller liknande samt privata
initiativ för att lösa egna problem. Jag antar att parti
cipation definierad på de flesta av dessa sätt har posi
tivt samband med orienteringsmotiv. Den som ägnar sig åt
lokala föreningar vill också orientera sig om kommunalpo
litikG I termer av figur 3:2 skulle sådana personer vara
relativt vanliga i grupperna nummer 2 och 3~
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SUMMERING. Kapitlet har behandlat läsmotiv som stimule
rar till tidningsläsning G Mot bakgrund aven tidig och
förenklad tudelning: omedelbara belöningar (som främst
hänför sig tillläsaktiviteten) respektive fördröjda be
löningar (som främst avser det lästa innehållet) har jag
konstaterat att läsmotiv vanligen förekon~er blandade med
varandra och inte i denna idealtypsformG Två typer av läs
motiv, som påminner om de båda idealtyperna, har grans
kats närmare och placerats in i ett resonemang rörande
vad som påverkar läsmotiv som avser nyheter om kommunal
politik samt vilka effekter läsning påverkad av sådana
läsmotiv får på läsarens kunskaper om kommunala förhållan
dene I kapitel 8 redovisas bl a analyser som beskriver
sambanden mellan de båda läsmotiven: läsintresse och ori
enteringsmotiv, läsvolym samt kunskaper om den kommunala
förvaltningeno
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4. UNDERSÖKNINGARNA

Det var först när vi hade kommit fram till
tränarens bostad och innan jag stigit UP

vagnen som den oerhörda betydelsen av f år 
stuvningen med curry gick upp för mig.

Arthur Conan Doyle: Silverbläsen

DET HÄR KAPITLET 000

DISPOSITION. Det här kapitlet avser att ge en inledande
orientering om de genomförda undersökningarna - om, under
sökningsorten, om datainsamlingstekniker samt om tekniker
för databearbetning .. Närmast kommer undersökni.ni]sorten
att kortfattat presenteras. Jag motiverar varför den valts
och beskriver den politiska och tidningssituationen i kom
munen .. Jag beskriver också de inledande intervjuernae

Därefter behandlar jag innehållsanalys som är den
kanske viktigaste använda datainsamlingstekniken (och sam
tidigt, i en variant, en databearbetningsteknik) ~ Avsikten
är inte att ge en fullständig bild av innehållsanalys.
Efter att ha läst andras framställningar om innehällsana
lys har jag kommit till den uppfattningen att det inte
går att läsa sig till hur innehållsanalys ska göras. Det
kanske beror på framställningarna mer än på läsaren, men
jag menar att de inte exakt ger insikt i hur innehållsanalys
går till. Innehållsanalytikern är hänvisad till att gnugga
sig i pannan, utföra sin innehållsanalys på försök flera
gånger och sedan jämföra med andras erfarenheter och re
sultat. I det här kapitlet kommer jag att - genom ett
exempel som jag tycker är både intressant och belysande 
peka på några problem förknippade med innehållsanalyse Jag
kommer också att beskriva vilka perioder de utförda inne
hållsanalyserna gäller och IT1ed vilket underlag de gjorts ..

De innehållsanalytiska bedömningarna av de två stude
rade tidningarnas artikelutformning kom?letteras med enkät
data som beskriver några nyhetskällors värdering av samma
artiklars sanningshalt och utformning i övrigto Metoden
beskrivs och motiveras efter det att innehållsanalyserna
kommenterats ..

En undersökningsdel som svarar mot en annan av under
sökningens huvudfrågor gäller en grupp läsares bedömning
av publicerade och opublicerade ärenden .. Det är ett ovan
ligt angreppssätt, vilket motiverar att tekniken närmare
beskrivs och att de olika svårigheterna beträffande t ex
urval och instrumentutformning noga pekas ut ..
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] kapitlet kommenteras slutligen två använda statis
tiska bearbetningstekniker: diskriminantanalys och re
gressionsanalys. Diskriminantanalys används för att be
skriva nyhetsurvalet (kapitel 5) samt läsarnas bedömning
av hur intressanta och relevanta olika ärenden är (kapi
tel 7 och 8). Regressionsanalys används i flertalet resul
tatkapitel för att beskriva tendenser i det insamlade data
materialet. Jag kommer därför att diskutera de båda ana
lysteknikernas användbarhet i den här undersökningen, samt
några problem av generell natur som är förkninpade med an
vändandet av dem. Avsikten är på inget vis att ge en full
ständig beskrivning av analysmetoderna - jag hänvisar till
några utmärkta verk som fyller den uppgiften - utan i
stället att förklara hur jag har använt dem. Avsnittet är
ytterst tekniskt och läsaren behöver det inte för att för
stå själva resultatrapporteringen.

VAD HAR GJORTS? Avhandlingens empiriska material består
alltså aven rad konkreta undersökningar som närmare be
skrivs i det här kapitlet. Dessa har kombinerats med fort
lönande litteraturstudier samt med informationssökande av
annat slag på ett sätt som framgår av tabell 4:1.

Tabell 4:1. Informationsåtgärder

Informationsåtgärd

Litteraturstudier

Intervjuer med politiker och
tjänstemän

Innehållsanalys av protokoll
från hösten 1975

Innehållsanalys av tidningar
från hösten 1975

Innehå1lsanalys av protokoll
från våren 1976

Innehållsanalys av tidningar
från våren 1976

Enkät till nyhetskällor:
bedömning av artiklar från
våren 1976

Survey till läsare:
bedömning av ärenden från
våren 1976

Presentation av projektet
på konferenser och seminarier

Diskussioner med berörda
journalister

Tidsperiod

1975-1978

Hösten 1975

Vintern 1975/76

Vintern 1975/76/Våren 1977

Sommaren 1976

Sommaren 1976/Våren 1977

Sommaren 1976

Hösten 1976

Våren 1977

Hösten/Vintern 1977
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Litteraturstudierna är nödvändiga som bakgrund till
och förklaring av vad jag har gjort. Resultatet har redan
- i kapitel l, 2 och 3 - presenterats. Viss litteratur
har med nödvändighet inlästs först efter det att fältfa
sen i något undersökningssteg redan avslutats. Litte
raturen har då bl a hjälpt mig att raffinera den statistis
ka analysen (som i stort sett pågått kontinuerligt sedan
våren 1975 fram till hösten 1977). Litteraturen har dess
utom använts för att jag ska kunna förstå och uttrycka vad
jag egentligen har åstadkommit.

De inledande intervjuer som företogs innan de första
innehållsanalytiska mätningarna startades har varit en
värdefull hjälp, dels när det gällde att få uppslag till
relevanta och avgränsbara arendeegenskaper som befrämjar
publiceringssannolikhet, dels när det gällde att få en
bild av själva undersökningsorten och dess Dolitiska liv.
Intervjuomgången kommer inte att redovisas i sin helhet,
men smärre utdrag ur intervjuerna återfinns i kapitel 5
och 6.

Innehållsanalyserna presenteras i kapitel 5 och 6. (En
analys av hur de undersökta tidningarna utformat artiklar
som behandlar andra nyheter om den kommunala förvaltningen
än politiska ärenden redovisas i bilaga 5. I kapitel 6
ingår dessutom som en särskild del nyhetskällornas bedöm
ning av de artiklar som publicerats våren 1976.

~ätningarna aven gru?p medborgares bedömningar av ett
antal kommunala ärenden från våren 1976 redovisas i kapi
tel 7. Det kapitlet gäller vilka typer av ärenden som an
setts vara viktiga respektive intressanta att läsa om, samt
i vilken mån dessa varit möjliga att läsa - dvs, om de
publicerats eller ej. Som en följd av arbetet med det litte
raturöverblickande kapitel 3 har data från den undersök
ningen - kombinerat med data som samtidigt samlades in ge
nom att de ärendebedömande försökspersonerna besvarade en
enkel enkät - använts också för att beskriva skillnader
mellan gru~per av bedömare. I kapitel 8 redovisas vilka
egenskaper som hänger samman med att försökspersonerna har
högt läs intresse (finner många ärenden intressanta att läsa)
och/eller högt orienteringsmotiv (finner många ärenden bra
att känna till). Dessutom jämförs dessa indikatorer på un
derliggande läsmotiv med försöks?ersonernas kunskaper om
olika kommunala angelägenheter.

De diskussioner med berörda journalister som jag före
tagit vid flera tillfällen under 1977 - väl efter det att
jag samlat in och försökt tolka data som härrör från deras
eget arbete - använder jag som utgångspunkt för avslutande
diskussioner av de resultat som framkommer ur främst inne
hållsanalyserna.

UNDERSÖKNINGSORTEN

BESKRIVNING AV O.r?TEN. Den valda kommunen består sedan en
kommunsammanslagning för några år sedan aven handfull ti-
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digare självständiga kommuner. Kommunfullmäktige har bor
gerlig rnajoritete En av de båda heltidsanställda kommu
nalråden är centerpartist, den andre är socialdemokrat.
Kommunen hör till de fattigare i sin landsända. Den är
tämligen glest befolkad vintertid och en stor del av den
bofasta befolkningen är äldre människor. En låg andel
gifta kvinnor är förvärvsarbetande.

I kommunen utges en borgerlig tidning som utkommer med
fem nunrner per vecka och läses aven klar majoritet av
hushålleno Två storstadskvällstidningar läses vardera av
ungefär vart tredje hushåll, medan en storstadsmorgontid
ning täcker ungefär 20 procent av hushållen. Den andra
undersökta tidningen, också den en morgontidning, utkommer
i en regionhuvudstad och har färre läsare än storstads
presseno Men det är angeläget att studera denna andra bor
gerliga tidning (med sexdagarsutgivning) eftersom den har
speciella "korrespondenter i den undersökta konununen, dag
ligen trycker sp'eciella sidor om kommunen i fråga samt av
de kommun'ala tjänstemännen och poli tikerna räknas som en
andra lokaltidning som de regelbundet läser och lämnar
uppgifter till. Denna sexdagarstidning kommer i fortsätt
ningen att kallas regionaltidningen, tidningen som utkom
mer i kommunen kallar jag lokaltidningen.

Lokaltidningen har en ganska liten redaktion. En person
är speciellt avdelad för att bevaka kommunalpolitik (samt
landsting och länsstyrelse). Kommunalreportern har haft
denna syssla sedan 1975. Det är vanligen kommunalreportern
som skriver det mesta om kommunalpolitik och den kommunala
förvaltningen, men om han har många brådskande och ange
lägna jobb kan några av dessa utföras av antingen någon
allmänreporter eller någon av tidningens lokalkorrespon
denter i andra av kommunens tätorter.

Regionaltidningens lokalredaktör har några nackdelar
och några fördelar jämfört med lokaltidningens kommunalre
porter. Lokalredaktören bevakar inte enbart konununalpoli
tik utan ska - tillsammans med en korrespondent i en annan
tätort i kommunen - täcka allt av intresse i undersöknings
kommunen. Före 1977, dvs under de studerade tidsperioderna,
var han ensam om att bevaka den kommunala förvaltningeno
Men fördelarna är dessao Lokalredaktören har arbetat mer
än ett decennium i kommunen och har själv tidigare varit
engagerad i kommunalpolitiken i en av de senare sammanslag
na småkownunernao Lokalredaktören kan i motsats till de
anställda på lokaltidningen skriva artiklar som publiceras
på lördagarna o Lokalredaktören kan närvara vid full
mäktigesammanträdena under längre tid än lokaltidningens
kommunalreporter eftersom regionaltidningen har senare
pressläggningstid.

VAL AV UNDERS~KNINGSORTEN. Att jag valde den undersökta
kommunen berodde på att det är en entidningsort med in
spridning aven regionalbildning, en ganska typisk utgiv
ningssituation. En nackdel med valet är att undersöknings
orten tidigare var obekant för migo Jag tror att det är en
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fördel att veta mer om den ort vars press och politik ska
studeras än vad jag gjorde 1975. Under undersökningarnas
gång har jag gradvis lärt känna orten mer, fullt tillräck
ligt för att förstå de kommunalpolitiska konflikter som
det berättas om i tidningsklipp och protokolltexter. Det
finns flera källor som kan rekommenderas för den som i
likhet med mig vill lära sig viktiga data om en undersök
ningsort. Inledningsvis företog jag en serie intervjuer
med politiker och tjänstemän. Dessutom finns det stoff att
hämta ur offentlig och annan statistik, jubileumsböcker om
orter och tidningar, seminarieuppsatser (om tidningar: sär
skilt sådana som skrivs vid Journalisthögskolan, liksom de
studerandes egna anteckningar om praktiktiden på skilda
tidningar), samt - naturligtvis - de tidningar som har
korrespondenter på orten i fråga.

INLEDANDE INTERVJUER. Både för att lära mig mer om ko~nu

nens förvaltning och för att få uppslag till ärendeeqen
skaper som påverkar publicering inleddes mitt datainsam
lande med en serie intervjuer - med fyra förvaltningsche
fer eller biträdande chefer samt sex nämnordförande eller
vice ordförande. Samtliga intervjuer utom en genomfördes
på centralorten, en enda i kommunens näst största tätort.
Alla genomfördes på de intervjuades arbetsplats och i ett
fall intervjuades två biträdande chefer för var sin för
valtningsdel samtidigt medan övriga intervjuade var en
samma.

Intervjuerna bokades ungefär en vecka innan de genom
fördes, först med ett inledande brev och så per telefon.
Alla tillfrågade var villiga att bli intervjuade. Jag ut
gick från en intervjuguide som jag knappast följde. Jag
försökte framställa mig själv som så oinformerad som jag
var, eftersom jag tror att den inställningen vanligen
hjälper en intervjuperson att berätta mer, men i åtminsto
ne ett fall tror jag att den intervjuade berättade mindre
än han skulle ha gjort om jag verkat mer initierad. De
frågor som varje intervjuad besvarade var: Vilka typer av
nyheter om den kommunala förvaltningen publiceras? Vad
publiceras inte? Kan pressen ändra på beslut? Hur skiljer
sig de båda undersökta tidningarna åt? Intervjuerna varade
mellan en halv timme och nittio minuter.

Vid intervjuerna medförde jag ingen bandspelare efter
som jag ogillar den störande inverkan som en sådan har, åt
~instone på mig sj~lv. Jag antecknade fortl6pande vad in
tervjupersonerna berättade (men inte mina egna frågor, kom
mentarer eller hummanden) och försökte omedelbart föra
samman anekdoter och andra svar i en logisk följd. Jag ta
lade in mina intervjuanteckningar på band inom en vecka
efter varje intervju och fick dem senare utskrivna. De in
tervjuade har inte fått tillfälle att granska intervjupro
tokollen, bl a eftersom utskriften dröjde och iden att låta
dem göra så inte slog mig förrän utskriften var klar.



78

Dessa fakta - att jag dokumenterat bara vad de inter
vjuade svarat men inte vad jag frågat, samt att utskriften
inte återförts till de intervjuade - gör naturligtvis att
man kan tvivla på att alla detaljer i mina intervjuutskrif
ter är fullständigt korrekt avlyssnade, nedskrivna, intala
de och utskrivna (jämför Trankell, 1977). Jag vill dock
hävda att mina huvudintryck av de intervjuades uppfattning
ar är sanna (och det var ju dem jag ville skaffa mig) 
eftersom samma slags kommentarer lämnas av flera intervju
ade och eftersom tendenserna i vad de säger två år senare
bekräftas av både lokaltidningens kommunalreporter och re
gionaltidningens lokalredaktör.

NÅGRA PROBLEM I SAMBAND MED INNEHÄLLSANALYS

ETT EXEMPEL: SBKANDET EFTER OBSCENITET. Som ett (låt vara
ovanligt) exempel på hur innehållsanalys kan användas i
policysammanhang och vilka viktiga diskussions~unkter som
varje innehållsanalys måste tangera, vill jag redogöra för
hur boken Ulysses av James Joyce släpptes in i USA enligt
ett utslag av domaren Woolsey (United States District Court,
1933). Ditintills hade verket varit förbjudet i USA på
grund av sin påstådda obsecenitet, men Woolsey kände behov
av att diskutera vad obscenitet egentligen innebar.

Han nämner tre kriterier. Det kan hävdas, säger Woolsey,
att Ulysses är obscen på ett eller flera av följande sätt:
(l) ett pornografiskt uppsåt; (2) ett genom deras mångfald
osant och orealistiskt återgivande av könsord och sexuella
tankar; samt (3) att verket leder till sexuella tankar el
ler väcker sexuella instinkter hos läsare.

Två av villkoren, det första och det tredje, är uppen
barligen av pragmatisk art: de rör författarens avsikter
respektive läsarnas reaktioner. Den första frågan söker
Woolsey ändå svar på genom att ett flertal gånger - syste
matiskt men kanske inte objektivt - själv läsa igenom boken
för att identifiera semantiska egenskaper som ger uttryck
för pornografiskt syfte. Woolsey menar sig - trots verkets
ovanliga uppriktighet - ingenstans finna spår aven sensu
alists perversa sidoblickar ("the leer of the sensualist").
Riktigt-- hur sådana sidoblickar skulle ha sett ut för att
bli up?täckta, förklarar Woolsey inte, och det borde han
nog ha gjort om han hade velat få sina ståndpunkter åter
givna i en tidskrift för kommunikationsforskare. En viktig
fråga är nämligen om frånvaro av något bör beaktas och
hur i så fall detta ska definieras.

Det andra villkoret rör verkets sanningsenlighet. Nor
mala (i betydelsen vanligen förekommande) sexuella tankar
bör tillåtas, menar Woolsey, just därför att de avspeglar
verkligheten. Men förekommer sådana tankar orealistiskt
ofta är skildringen obscen. Innehåll bör alltså jämföras
med vad det beskriver. ~voolsey hävdar att bokens språkbruk
inte är onormalt, med tanke på att alla könsord är ga~mla

saxiska termer, välkända för de flesta, även kvinnor och
särskilt därför att boken tilldrar sig på Irland om våren.
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Det tredje Woolsey undersöker är: Hur påverkas läsarna?
Woolsey menar fullt logiskt att verket kan vara obscent i
sina effekter, oavsett med vilka avsikter det författats.
Men de läsare som i så fall påverkas får i lagens ögon inte
vara vilka som helst och effekten som ska bedömas är effek
ten av boken i dess helhet. Hela bokens effekter ska prövas
på en man med normala sexuella instinkter, jämförbar med
en "reasonable man" som nämns i andra lagtexter, eftersom
lagen enligt Woolsey bara bryr sig om normala personer.
Woolsey låter därför två av sina vänner, oberoende av va
randra, läsa Ulysses och kan konstatera att de, efter att
ha läst hela verket, inte anser sig ha lustfyllda eller
orena tankar. (Detta hade möjligen bort mätas på ett mer
indirekt sätt, eftersom vännerna kan tänkas uppleva det
vara pinsamt att bli utfrågade om sexuella tankar aven
domare.) Ulysses kan därför - så sent som 1933 - släppas
in i Förenta Staterna.

DEN VIDARE BETYDELSEN AV DETTA. Flera viktiga frågor be
rörs helt en passant av domaren Woolsey utan att av denne
inses vara innehållsanalytiska tvistefrön. Frågorna är:

Bör innehållsanalys vara kvantitativ eller kvalitativ?

Vilken nivå bör innehållsanalysen gälla: hela dokumen
tet eller delar av det (som t ex meningar)?

Ska innehållsanalysen vara semantisk eller pragmatisk 
dvs (ungefär) ska registrering och tolkning gälla bara
det manifesta eller ska något eller båda också avse av
sikten och effekterna. Hur, i så fall?

Bör man jämföra det studerade dokumentet med den verk
lighet som det beskriver? Hur, i så fall?

Ett av diskussionsämnena bland innehållsanalytiker har
således varit den förmodade distinktionen mellan en kvanti
tativ innehållsanalys och en kvalitativ. Som Lagerberg
(1976) påpekar i polemik med Holsti (1969), och sedan Ro
sengren (1976) framhåller i opposition mot Lagerberg, är
distinktionen både otillräcklig och överflödig. Ett visst
begrepp kan på några nivåer behandlas som kvalitativt och
som kvantitativt på andra. Då använder de en speciell tolk
ning av kvalitativ, nämligen att använda skalor är nomi
nal- eller ordinalkodade.

Rosengren beskriver saken ganska kortfattat: ett
begrepp kan vara kvalitativt eller kvantitativt på åtmins
tone fyra nivåer. En första sådan nivå är (l) begreppets
teoretiska natur. Länkas denna distinktion till resonemang
en kring teoretiska nyhetsvärdes faktorer i kapitel 2 är
det uppenbart att vissa av dessa är kvantitativa till sin
natur: en händelse är mer eller mindre stor, inte an
tingen stor eller liten. Andra är kvalitativa: antingen be
rörs eliten eller också inte. Likväl kan på en andra nivå,
(2) begreppets teoretiska användning, sto~leksfaktorn be
handlas kvalitativt/dikotomt- över en viss storleksnivå
förutsätts publicering ske, annars inte. Troligare är kan
ske att storlek uppfattas i några olika, ordinalt ordnade
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steg och fortfarande uppfattas som kvantitativt: ju större,
desto tidigare publicerat.

på en tredje nivå, (3) begreppets operationalisering,
kan storlek mätas som t ex antalet berörda människor. En
kvalitativ operationalisering är t ex tudelningen många-få,
en kvantitativ mätning av exakt hur många som berörs. Slut
ligen, (4) begreppets användning i analysen. Av olika
skäl - t ex bristande reliabilitet i mätningen eller önske
mål om klarhet i resultatoresentationen - kan skalor som
ursprungligen var kvantitativa slås samman inför redovis
ningen.

När man diskuterar valet mellan en kvantitativ och en
kvalitativ ansats, sker detta oftast därför att missnöje
väckts med den empiriska redovisningen. Kritiker av den
kvantitativa analysmetoden hävdar att den inte mäter det
som vore intressant att mäta, att fel slags (alltför tri
viala) frågor låter sig besvaras och att kvantitativa ta
beller visande aggregerade data inte berättar om vad som
egentligen står i tidningen. En sådan kritik utgår vanli
gen från en humanistisk ståndpunkt: sändarens eller be
rättarens avsikter och tankar visar sig inte genom sin
intensitet, utan genom blotta förekomsten av vissa nyckel
ord. Dessutom sägs att det som mäts rycks ut ur sitt na
turliga sammanhang och att strukturen i det innehålls
analyserade inte förmedlas till läsaren av den vetenskap
liga rapporten.

Kritiker av kvalitativa analys- och presentationsme
toder försummar inte att påpeka att även om de väckta frå
gorna är intressanta, så är svaren desto mer osäkra. Det är
endast genom att med mycket detaljerade instruktioner och
ganska enkla mätningar beskriva ett stort innehållsmateri
al, utan hänsyn till tillfälliga eller smärre skillnader
mellan varje innehållsenhet, som resultatet blir tillför
litligt och representativt.

Avvägningen mellan en kvalitativ eller en kvantitativ
läsart tycks, som jag redan har antytt, ofta hänga samman
med två andra avvägningar: dels den mellan att beskriva
vad som står eller att fundera på varför det står så och
med vilka konsekvenser, dels den mellan att basera sina
slutsatser på t ex meningars eller styckens kännetecken
eller att uttala sig om hela artiklar, böcker eller brev.
Det förra är valet mellan en i huvudsak semantisk och en
pragmatisk registrering och/eller tolkning. Det senare
är valet av på vilken nivå de undersökta enheterna ska fin
nas (jämför Lagerberg, 1976). Sannolikt är det som kallas
kvantitativa analyser oftare riktade mot små enheter som
t ex meninga4 enbart texten registreras men tolkningen
gäller ibland sändarens avsikter. Vad som kallas kvalita
tiva analyser avser vanligen större enheter där själva re
gistreringen rymmer ett samtidigt moment av tolkning, bl a
av avsikter och effekter. Jag kommer här att redovisa ut
formningen av såväl kvantitativa som kvalitativa innehålls
analyser av två dagstidningar.
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Först dock den fjärde frågan ovan som påminner om vad
domaren Woolsey hade att bedöma o Hur väl motsvarar texten
den verklighet som texten förutsätts beskriva? Det är den
frågan som ligger till grund för jämförelsen mellan poten
tiella nyheter och faktiska (se kapitel l). Hur har då
ärendena i kommunala protokoll - min population av poten
tiella nyheter - klassificerats?

INNEH}..LLSANALYS AV KOMMUNALA PROTOKOLL

UTcANCSPUNKTER. Innehållsanalys innebär vanligen att un
dersökaren först specificerar vissa egenskaper som han el
ler hon ämnar leta efter i ett innehåll av något slag 
det behöver inte alltid röra sig om texter, även om det är
vanligast, utan innehållsanalys kan också utföras på t ex
mynt (Carney, 1972) eller fotografier (Hall, 1973; Hård af
Segerstad, 1974) o Sedan let~r undersökaren, systematiskt
och objektivt, efter dessa egenskaper, registrerar dem där
de förekommer och drar så slutsatser av detta (se Stone
ffi fl, 1966).

För att kunna precisera relevanta egenskaper hos det
som studeras (och sedan, utifrån deras mönster, dra slut
satser om sändaren och/eller mottagaren) krävs en begrepps
analys eller en teoretisk genomgång. Därpå blandas vanli
gen följande faser (som de gjorde för mig): provläsning
av innehållet, provkodning, samtal med experter eller and
ra strategiskt placerade individer, samtal med kommunika
törerna själva, kodning, redovisning, analys och återfö
ring till inblandade liksom till forskarsamhället. Inne
hållsanalys är i högsta grad en många gånger pånyttbörjad
och cirkulär process (Carney, 1972) - inte minst därför
att dokumenten som analyseras vanligen är mindre föränder
liga och förstörbara än t ex tillämnade intervjupersoner
(Meyer, 1973) o Detta kan illustreras också av mitt kod
ningsarbeteo

Utgångspunkterna för detta var de teoretiska nyhets
värdesfaktorer som diskuterades i kapitel 2 samt de inle
dande intervjuerna med några ko~~unala befattningshavare.
Jag beslutade på grundval av detta att mäta förekomsten
av vissa (dikotorna) egenskaper i protokolltexterna (se
tabell 4:2).

Variablerna i tabell 4:2 har i stort sett motiverats i
kapitel 2. Några ytterligare påpekanden kan dock behövas.
För 1975 kodades motioner i efterhand och med utgångspunkt
från mina anteckningar om varje ärende (alltså inte från
originalprotokollen) och detta kan ha medfört att någon
eller några interpellationer som behandlas i någon nämnd
inte noterats o Vad som är resurssvaga varierar mellan 1975
och 1976 - 1975 kodades ärenden som berörande resurssvaga
om majoriteten av de berörda kunde antas vara kvinnor,
glesbygdsboende och/eller utan arbete (dvs skolbarn,
pensionärer eller arbetslösa) & Året därpå kodades som re
surssvaga särskilt unga eller gamla, personer utan arbete,
personer sysselsatta i primära näringar som fiske och jord
bruk och/eller glesbygdsboende (jämför Galtung, 1964) o
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Tabell 4:2. Nyhetsvärdesfaktorer och kodade ärendeegenskaper 
variabler som antas öka den redaktionella uppmärk
samheten

Ärendeegenskap

Ej lång beslutsprocess

Lång beslutsprocess
(Efter beslut)

Lång beslutsprocess

Specialreglerad nämnd

Ej specialreglerad nämnd

Oenighet inom nämnd
Oenighet mellan kommunala organ

Taxor och avgifter
Avslutande/icke-påbörjade
Kommunen måste betala
Privatperson måste betala

Motion/interpellation
Idrottsanläggningar etc
Fritidsrollen

Många (fler än 10) berörs
Många (fler än 10) resurssvaga berörs
Skolor
Social verksamhet
Idrottsanläggningar etc
Fritidsrollen

Motion/interpellation
Topporgan
Harkplanering
Ej resurssvaga berörs

Tätort

Bostäder/hus
Trafik
V/a och miljö
Markplanering
Boenderollen
Privatperson måste betala

Resurssvaga berörs
Många (fler än 10) resurssvaga berörs
Bidrag och stöd

Fakultativ nämnd
(Under behandling)
(Före behandling)

Motsvarar nyhetsvärdesfaktor

Dygnsrytm

Pregnans

Kontinuitet

Förutsägbarhet

Sensation

Konflikt

} Negativitet

} Personorientering

Storlek

} Prominens

Närhet

Relevans:
Viktig livssfär

}

Relevans:
Svaga

}

Relevans:
Påverkan möjlig
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Ärendeegenskaper inom parentes undersöks inte på sam
ma sätt som övriga variabler. Som beroende variabel med
avseende på nyhetsurval används nämligen 9ublicering obe
roende av publiceringstidpunkt, alltså oavsett om publice
ring sker före, under eller efter avslutad behandling.
När publicerirtg sker kommer att visas i en enkel tabell
analys i början av kapitel 5.

Man kan säga att de ärendeegenskaper som beskriver
ett ärendes historia och vad som hänt under behandlings
processen endast skildrar ett ärendes formella förlopp
medan övriga egenskaper (ämnesområde, konsekvenser etc)
handlar om ärendets innehåll. En ytterligare fråga är
alltså - och där har jag inte på förhand preciserat något
antagande - om nyhetsurval och nyhetsutformning mer på
verkas av händelsers byråkratiska historia än av deras
innebörd.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. Protokollen visade sig på inget sätt
vara lättillgängliga. ! kommunen förvaras ett mindre antal
nämnders protokoll tillgängliga för besökare till central
förvaltningen i kommunalhuset (och tillgängliga betyder att
man särskilt måste be om dem samt får studera dem vid ett
bord som inte är avsett för skrivarbetd. En något större
men ofullständig samling protokoll sänds till stadsbiblio
teket (ibland så sent som en dryg månad efter respektive
sammanträde), och resten av nämndernas protokoll finns
spridda på tillhörande förvaltningskontor. Visserligen kan
privatpersoner köpa protokollen - om de prenumererar på
samtliga protokoll från en viss nämnd under ett kalender
år och gör sin beställning före årsskiftet innan. Jag vill
beteckna denna bristande fysiska tillgänglighet till det
politiska materialet som en allvarlig (och oförutsedd)
nackdel som naturligtvis skärper kravet på lokalpressens
bevakning.

Till att börja med kodade jag några protokoll i klar
text på speciella blanketter (konstruerade efter diskus
sioner med några befattningshavare och efter en första lit
teraturgenomgång) . Det visade sig att detta gick långsamt
och att vissa viktigare variabler ej fanns med. Jag över
gick då till att koda protokollen direkt på stansunderlag.
på det sättet förtecknade jag 721 ärenden som förekommit
vid ungefär 30 sammanträden i kommunalfullmäktige, kommun
styrelsen, dess två arbetsutskott samt tio andra kommunala
nämnder. Detta är alla ärenden. Häri ingår ej blotta offent
liggöranden, upplästa meddelanden eller uppräkningar av
inkomna skrivelser som enbart anmälts. Dessa har exklude
rats från kodning.

Varje ärende kodades vid ett tillfälle i dess behand
lingshistoria, nämligen vid det sista tillfället under den
studerade perioden då just det ärendet behandlades. Varje
ärende representerades alltså aven unik uppsättning hål
kort (två per ärende, om man bortser från korten som be
skriver tidningarnas rapportering). Många ärenden diskute
rades naturligtvis under fler sammanträden än ett - i själ-
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va verket har många ärenden en längre behandlingshistoria
än så och de kan ha initierats och diarieförts flera år
tillbaka i tideno Ärendenas historia, dvs främst när och
var ett ärende tidigare har behandlats eller beretts och
om beslutet avviker från tidigare beslut eller utlåtanden
under perioden, har då kodats på stansunderlageto Materi
alet bygger helt och hållet på vad som stått i protokollen.

Kodningen var en kontinuerlig inlärningsprocess. Tre
gånger reviderades det ursprungliga kodschernato I efter
hand gjorde jag dessutom vissa kompletteringar på de redan
stansad$ hålkorten.

Det visade sig vara jämförelsevis lätt att avgränsa
varje ärende. Ett ärende definieras som en unik parag~~f

och ett unikt diarienummer som handlar om en viss angelä
genheto I några få fall behandlas under samma paragraf
många olika ärenden (som kan tillhöra olika förvaltnings
grenar) men oftast har dessa olika diarienummer; i andra
lika fåtaliga fall har samma diarienummer påförts angel~

genheter som diskuteras under olika paragrafero Genomgå~

ende h&r jag behandlat dessa delvis likadant numrerade
frågor som flera olika ärenden därför att de handlar o~

olika saker.

Hälften av de 721 ärendGna kodades av mig. Den andra
hälft@n kodades aven medhjälpare (efter en ti~~es munt
liga inqtruktioner och enligt de skrivna instruktioner
som ViqdS i bilaga l) o Kodningen kontrollerades i efte~

hand av mig. En fjärdedel av protokollen dubbelkodades
aven annan. Reliabiliteten visade sig vara godtagbar,
sånär som på variabeln som avsåg att mäta hur många per
soner som berörs av varje ärende o Genom att dikotomise~~

dennq variabel (vilket f ö gjorde den mer lik övriga vari
abler) erhölls dock godtagbar reliabilitet - se bilaga l.

Efter att ha genomfört inledande datorkörningar av de
kodade ~rendena - körningar som nästan enbart innefattade
karstabeller, med beräkning av chi två-värde för sambandet
mellan varje ärendeegenskap och publicering/icke-publice
ring - greps jag av den oro och leda som alltid griper
person~r som just tabulerat sina data~ Var de inte intres
santar$? Jag slogs av tanken att försöka korsvalidera de
funna sambanden - hur blygsamma nu än dessa var - genom
att utföra en innehållsanalys av fler protokoll. Jag valde
nu att begränsa kodningen till kommunfullmäktige- och
kommunstyrelseärenden eftersom dessa i förhållandevis hög
grad vi$ade sig publiceraso Jag kunde på så vis förlänga
den studerade tidsperioden till tre månader: mars, april
och maj (mot perioden mellan 18 augusti och 12 oktober
1975) o '

Unger loppet av dessa vårmånader 1976 behandlades
177 ärenden vid tio sammanträden med kommunens båda
tOPPQ~gan, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige"
Jag nq.d:e ändra-t mitt kodschelua något den här gång-en p fram
för allt för att underlätta kodningen och stansningen' -
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men också i vissa substantiella avseenden. En medhjälpare
kodade protokollen och jag kontrollkodade en femtedel.
Reliabiliteten var godtagbar, vilket framgår av bilaga 2.
Där finns också data om de studerade ärendena.

EXEMPEL. För att förtydliga hur kodningen har gått till
kan ett exempel tas från ett kommunalfullmäktigeprotokoll
från 1976. Protokollanteckningen är uppställd enligt föl
jande mall. Överst står vilka nämnder som behandlat ären
det och när detta skett, därefter ärendets diarienummer
och under vilka paragrafer det behandlats i de tidigare
behandlade nämnderna. Därefter följer en titel samt en kro
nologisk redogörelse för den tidigare behandlingsgången.

Alltså: ärendet Motion ang "Värmestuga" i (kommunen)
har behandlats i kommunfullmäktige i augusti 1974, i kom
munstyrelsens arbetsutskott i september samma år, i cent
ralnämnden i februari 1976, åter i arbetsutskottet i mars
1976, i kommunstyrelsen i april 1976 samt, slutligen, i
kommunfullmäktige igen senare i april 1976. Vad har då
hänt? Låt mig citera.

Motion ang "Värmestuga" i (koII1Il1l,1nen)

(Tre namngivna personer) har i motion (den) augusti 1974 på an
förda skäl föreslagit, att kommunfullmäktige måtte besluta om en
utredning om möjlighet till inrättande aven "Värmestuga" snarast.

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottet beslutar
att remittera motionen till sociala centralnämnden för yttrande.

Sociala centralnämnden har (datum), (§), beslutat, att med in
stämmande i motionens syfte, dels framhålla att socialförvaltning
en inom ramen för en utredning beträffande behov och utformning av
ett inackorderingshem i (kommunen) avser att penetrera vilka yt
terligare åtgärder som kan vidtagas för att tillgodose aktivitets~

och behandlingsbehov för drogmissbrukare dels föreslå att full
mäktige därmed måtte förklara motionen besvarad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla sociala centralnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla komn1unstyre1sens förslag.
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Vad har då kodats? Det första hålkortet innehåller till
att börja med sifferraden 01 (fullmäktige) 108 (§) l (kort
nummer) 4 (april) 27 (dag) 740895 (diarienummer) 2 (antal
år sedan ärendet diariefördes) o Därpå antecknas nummer och
data för de nämnder där behandling tidigare skett. Inga
motstridiga yrkanden har framförts (det skulle ha stått
summerat i fullmäktiges protokoll), votering har aldrig
skett, ingen har reserverat sig och alltså har inte heller
splittring över partigränserna ägt rum - därför markeras
inget i de kolumner som för varje sammanträde varit avsat
ta för detta ändamål. på motsvarande sätt noteras så var
ifrån skrivelserna i ärendet kommit (det var ju en motion)
och när dessa daterats. Sist på kortet noteras att be
slutsfattandet här är avslutat.

Det andra hålkortet innehåller först 01108 som identi
fikationskod samt 2 (kortnummer). I en kolumn markeras om
ärendet vållat oenighet mellan olika kommunala organ - där
står en nolla, för det har det ju inte: alla nämnder tycks
ha varit ense, och något förvaltningskontor har heller in
te uttalat något avvikande. Resten av hålkorten ägnas åt
mycket svårare avgöranden - t ex vilket kommunalt verk
samhetsområde det rör sig om (boende har noterats men det
kunde kanske ännu hellre noterats social service i någon
form), om beslutet innebär startande eller avslutande,
vad det konkret gäller (ett hus) f hur många som berörs
(antagligen fler än 100), i vilken kapacitet dessa be
rörs (det gäller boenderollen) , samt om de är resurs
svaga (ja, de är t ex inte uttalat yrkesverksamma) .

URVAL MITT UR EN HÄNDELSESTRÖM. När man gör urval mitt ur
en händelseström kommer man att välja ut jämförelsevis
många långa händelser (därför att dessa med större sanno
likhet pågår under den utvalda perioden). När det gäller
de utvalda ärendena kompliceras problemet av att ärendenas
behandlingsgång inte alltid påbörjats och inte alltid av
slutats under perioden. Detta påverkar förmodligen publi
ceringssannolikheten eftersom - som det visar sig i kapi
tel 5 - ärenden vanligen publiceras någon gång efter det
första sammanträdet och ofta enbart så sent som efter det
sista, alltså ytterst sällan innan den politiska behand
lingen har inletts. Vad innebär detta? Jo, att det skulle
vara särdeles allvarligt om många ärenden skulle vara en
bart påbörjade men inte avslutade under de båda studerade
perioderna, därför att dessa (om de i övrigt avviker från
de andra ärendena) skulle påverka sambanden mellan ärende
egenskaper och publiceringsbenägenhet genom att de publice
ras först under en senare period. Hur ser då data ut? Se
figur 4:1.

Figuren visar att en jämförelsevis liten andel ärenden
påbörjas utan att avslutas under de två studerade tidspe
rioderna. De flesta ärenden (ungefär 80 procent) skulle
därmed ha likvärdig chans att publiceras åtminstone någon
gång under perioden (vilket är det relevanta måttet, dvs
den beroende variabel som analyseras i kapitel 5) o I öv-
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rigt skiljer sig oerioderna någote Ärendena från samtliga
nämnder 1975 har i stor utsträckning påbörjats tidigare 
antagligen p g a att det är sent på året och alldeles efter
ett sommaruppehåll.

25 J

II 55

I 14

6

I 1976 I
~-------;:::::rtJ'>I 1975 I

~<:--~;::>

45
1

II 38

I 10
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11\ 11\
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Figur 4:1. Ärenden som (l) påbörjats tidigare och avslutas under
perioden, (2) påbörjats och avslutats under perioden,
(3) påbörjats under perioden men inte avslutats, samt
(4) varken påbörjats eller avslutats under perioden _
från 1975 respektive 1976 (procentandeIar)

KVANTITATIV INNEHALLSANALYS AV TIDNINGAR

UTGANGSPUNKTER. Antalet variabler som använts för att be
skriva varje tidningsartikel eller notis eller del därav
är ganska storto De båda mått som används i resultat
redovisningen i kapitel 6 (om nyhetsutformning) är spalt
centimeter samt förekomst av kritik mot någon del av
den kommunala förvaltningen o Kritik betyder här att olag-
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lighet, rättstvist, slöseri, ineffektivitet eller dålig
planering påtalats (se Ejbye-Ernst m fl, 1975). Dessa mått
kommenteras närmare i kapitel 6.

Spaltcentimetermåttet uttrycker den sammanlagda ytan
för en rad artiklar om ett visst ärende. Attention Score
är ett alternativ, ett sätt att förenkla ytmätningen, och
måttet väger dessutom in andra viktiga aspekter av den
syntaktiska/fysiska utformningen. Måttet är utvecklat av
Budd (1964). I Budds originalutförande ges en poäng för
artiklar som placerats på paradsidan, en poäng för artik
lar som placerats över tidningens vikning, en poäng för
artiklar som fyller en spalt mer än till tre fjärdedelar,
samt en eller två poäng för rubriker av olika bredd (en
poäng för tvåspaltiga, två för större) o Budds Attention
Score har dessutom använts i delvis modifierad form, bl a
applicerad på tv-inslag (se t ex Ugboajah, 1976). Coffey
(1975) har jämfört Budds mått, det gängse spaltcentimeter
måttet samt Stempels s k rubrikklassificering - se Stempel
(1969) o Utan att visa interkorrelationer mellan måtten
(enbart medelvärden redovisas) drar Coffey slutsatsen att
de tre måtten är utbytbara och ger ungefär samma resultat.
Även här korrelerar spaltcentimeter och Attention Score
ytterst kraftigt, mellan .80 och .90.

Ett annat alternativ utgår från spaltcentimetermåttet
och korrigerar det för ojämnheter i nyhetsflödet: standard
units (se Rosengren, 1973). Den kodade artikelns andel av
tidningssidan eller det redaktionella utrymmet mäts sedan
den i övrigt största artikelns storlek räknats bort. Här
korrelerar måttet synnerligen kraftigt med spaltcentimeter
(vilket ju är att vänta). Det hade dock varit befogat att
fästa större vikt vid måttet om undersökningarna hade gällt
tidningar av olika storlek eller olika slags medier (om
t ex utrymmet i regional-tv eller lokalradio mätts på
det sättet) o

Jag inkluderade dessutom från början ytterligare några
intressanta mått, bl a huruvida rubriken var sensationell.
Som sensationell betecknade jag då om rubriken innehöll
utropstecken eller värdeladdade ord. Ganska få rubriker be
dömdes vara sensationella och måttet korrelerar med måttet
på kritik vilket jag anser vara teoretiskt intressantare
att försöka förklara och därför använder jag mig inte av
sensationsmätningarna i kapitel 6. Inte heller diskuteras
där de många måtten på vilka och hur många som intervjuats
eller antalet fotografier - något som jag menar beskriver
dels vilken uppmärksamhet redigerare och reportrar menar
att artikeln bör få, dels hur mycket arbete tidningen är
beredd att satsa på just det aktuella ärendet. Även dessa
mått korrelerar starkt med de båda använda variablerna och
är skevare än de.

TILLVÄGACANCSSÄTT. Liksom protokollen har alltså tidnings
numren analyserats under två skilda tidsperioder, dels hös
ten 1975 (under sista veckan i augusti samt i september -

"..
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dvs under kortare tid än Drotokollen) , dels mars, april
och maj 1976. 1975 kodades allt material - artiklar: leda
re, insändare, även annonser - som på något sätt berörde
den kommunala förvaltningen. 1976 kodades enbart de artik
lar etc som handlar om ärenden behandlade i kommunfullmäk
tige eller kommunstyrelsen. I resultatredovisningen behand
las enbart det redaktionella materialet (inte annonser) och
enbart artiklar om ärenden (inte nyheterna från 1975 om
den kommunala förvaltningen i allmänhet - de diskuteras i
bilaga 5.

Artiklarna 1975 kodades av mig och kontrollerades i
vissa detaljer aven medhjälpare (skriftlig instruktion fram
går av bilaga l), kodades på nytt av mig, kontrollkodades
aven annan (reliabilitet framgår av bilaga) och kodades
slutligen om av mig efter det att jag genomfört några in
ledande datorkörningar (som fick köras om) o Ingen artikel
lär ha kunnat förbises. Artiklarna från 1976 kodades aven
medhjälpare utan att senare kontrollkodas (men i efterhand
har några smärre justeringar gjorts).

VAD MER ÄN ÄRENDEN? Min registrering av tidningsinnehåll
gäller således framför allt händelser-som-är-ärenden. Jag
försöker svara på frågan: Vad rapporteras av det som offi
ciellt sker inom nämnderna? Men kapitel 5 och 6 gäller
inte de också mycket väsentliga frågorna: Vad rapporteras
av det som görs inom förvaltningen men inte blir ärenden?
eller Vad rapporteras om det som inte görs, skulle kunna
göras eller kanske borde göras? Att något inte är ett ären
de eller aldrig blivit åtgärdat borde kunna vara intressant
i sig - ibland också nyhetsvärt. I bilaga 5 studeras
därför sådana nyheter om den kommunala förvaltningen
hösten 1975 som jag inte kunnat hänföra till något ären-
de under just ,den $tuderade tidsperioden.

Att hitta artiklar som handlar om specifika ärenden är
ganska lätt även om det är tidsödande. Att hitta alla ar
tiklar som på något sätt berör den kommunala förvaltningen
förefaller en smula mer vanskligt. För att komma till rätta
med avgränsningsproblemen har jag begränsat mig till att
markera artiklar, notiser, insändare osv där det någonstans
i texten hänvisas till uttalanden eller åtgärder som gjorts
eller (enligt intervjuade eller journalisten själv) bör
göras. Rör det sig om en längre artikelserie på samma tema
räcker det om en sådan hänvisning görs en enda gång.

Med den kommunala förvaltningen avses: alla politiskt
valda nämnder och kommitteer, enskilda eller grupper av
politiker som är verksamma i dessa, alla kommunala kontor
och förvaltningsgrenar, alla personer som är anställda av
kommunen (inklusive t ex förskollärare, biblioteksanställda,
museipersonal) - när dessa uppträder i sin ka9acitet som
tillhöriga den kommunala förvaltningen. Artiklar om politi
ker som firar sin femtioårsdag eller som spelar dragspel
har vanligen inte kodats eftersom politikerna på detta sätt
inte sysslar med problem tillhöriga den kommunala förvalt
ningen.
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Artiklar om lärare som spolar kommunala isar hade
alltså kunnat inkluderas (faktiskt ingår en artikelserie
om en förstaklass första termin), men däremot inte artik
lar som enbart handlar om hur skolbarn spelar ishockey på
dessa isar eller om någon som cyklar på kommunens bro.
Detta är egentligen svåra avgränsningsfrågor och hänger
samman med vilket syfte man har. Det går ju inte att prö
va påståendet att tidningar enbart rapporterar om kriser
och traumatiska förhållanden om man endast registrerar
nyheter om skolstrejker och nonchalerar artikelsviter om
normala skoldagar. Lika litet kan man undersöka i vilken
mån medierna är personcentrerade om man inskränker sig
till att förteck~a notiser där politiker uttalar sig men
undviker artiklar där det står att Ugenom gatukontorets
slarv är bron genomrutten". Står det så (det stod så, åt
minstone implicit) kodas detta som tillhörande den kom
lTIunala förv~ltningen; står det enbart a t t 81 bron är genom
rutten" kodas det inte alls, försåvitt inte brofrågan
råkar vara föremål för nämndbehandling.

KVALITATIV INNEHÄLLSANALYS AV TIDNINGAR

UTcANCSPUNKTER. Här används uttrycket "kvalitativ" annor
lunda än i den diskussion som förts av bl a Rosengren
(1976) och som redovisades ovan. Kvalitativ betyder här
närmast pragmatiskt tolkande, samtidig datainsamling och
databearbetning. En viktig utgångspunkt för sådana kvali
tativa innehållsanalyser är att sättet varpå tidningsre
portrar återger nyheter är meningsfullt - i själva verket
(vilket kan förklaras med att de som påstår det själva har
bakgrund i humanistiska ämnen) att reportrar återger ny
heter genom att berätta historier (Nerman, 1973; Tuchman,
1976). Darnton (1975) hävdar att journalisternas världs
uppfattning härstammar från medeltida folklig sagoberät
tartraditiono Och dessa folksagor har en struktur som
kanske inte är alldeles enkel men evigt återkommande.
Propp (1958) menar att ryska folksagor upprepar väsentli
gen samma intriger och underintriger men varierar de in
blandade personerna. Det senare gör knappast dagspressen.

Strukturen i historien är alltså viktig att återge med
en kvalitativ innehållsanalys eftersom den sällan låter
sig fångas i en kvantitativ- låt vara att Schulz (1975)
försökt detta och menar sig kunna konkludera att de tyska
nyhetsmedierna ägnar särskilt stort utrymme åt händelser
med enkel struktur, dvs med stereotyp händelsutveckling och
få inblandade o Med Findahl & Höijer (1975) samt Himmel
strand (1972) är det viktigt att undersöka om tidningarna
framhåller händelsernas orsaker eller deras effekter eller
ingetdera, samt hur dessa orsaks- och effektmönster i så
fall beskrivs. Himmelstrand menar att pressen ofta fram
häver kausala förklaringar som grundas på ytlig person
eller gruppbeskrivning i stället för på analys av det be
rörda systemet. Minke (1975) beskriver nyhetsmediernas
biljardbollslogik: att händelser ses med en enda orsak och
en enda effekt.
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Det är också väsentligt att klargöra hur tidningsar
tiklarna försöker relatera det som sker till läsarnas var
dagstillvaro - om nyheterna förblir händelser instängda i
nyhetsvärlden eller material som läsarna själva kan bear
beta och utgå från (se Grahn m fl, 1976). Minke hävdar att
massmedier ofta använder en narrativistisk ansats: händel
ser framställs som i ett vakuum, en historia berättas rakt
fram utan att den sätts in i ett större systemsammanhang.
Hänvisar journalisten någonsin till läsarna, så sker det
kanske på samma sätt som insändarskribenterna gör det: de
ger sken av att företräda en stor, anonym och absolut enig
massa (Thompson, 1970).

Strukturen och hänvisningarna till läsarens verklighet
ger undersökaren en aning om sändarens intentioner liksom
om mottagarens uppfattning. Dessutom finns enligt Merrill
(1965) flera viktiga sätt för en reporter att obemärkt
föra in sin egen uppfattning i artikeln. Dessa metoder bör
observeras, främst, tycks Merrill mena, genom en kvalita
tiv innehållsanalys (han gör själv en som avser hur tid
skriften Time avbildar tre amerikanska presidenter). Meto
derna som Merrill urskiljer är sex. (l) Framställningen
blir tendentiös genom användandet av olika adjektiv. (2)
Tendensen framkommer genom det sätt varpå yttranden till
skrivs olika källor. (3) yttranden och handlingssätt be
skrivs också genom förstärkande eller kvalificerande ad
verb. (4) Varje part karakteriseras också genom manipule
randet av fotografier och bildtext. (5) Vinkling kan upp
stå också genom att någons hårda kritik direktciteras&
Liksom Tuchman (1973) tycks Merrill mena att reportrar
kan smussla in sin egen uppfattning genom att klä den i
citationstecken, särskilt som det oftast bara är svaren
och inte frågorna som publiceras (Grahn m fl, 1977). (6)
Slutligen visar sig reporterns uppfattning genom den hel
het som de skildrade nersonerna sätts in i, de situatio
ner där de får framträda.

Kvalitativ innehållsanalys bygger dessutom, har det
ofta sagts (t ex av Grahn m fl, 1977), på förförståelse 
inte på hypotetisk-deduktivt kvantifierande. Undersöka
ren utgår från det som han ska granska och försöker sedan
skapa meningsfulla slutsatser om detta i stället för att
utgå från en teori som ska prövas på en text. Kvalitativ
innehållsanalys definierad så är samtidigt datagenereran
de och dataanalyserande.

TILLVÄGAGANGSSÄTTo De fyra längsta artikelserierna - två
från 1975 och två från 1976 - har valts ut för studium,
totalt 42 artiklar på 40 sidor och vid 33 tillfällen. Båda
tidningarna ägnar tre ärenden ungefär likvärdig uppmärk
samhet (åtminstone mätt i antalet publiceringstillfällen) ,
men det fjärde ärendet betonas oerhört av lokaltidningen
och nämns en enda gång av dess pressgranne.

För att karakterisera dessa fyra artikelsviter har jag
utarbetat ett anteckningsformulär som tar upp följande frå
gor.
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Dag, tidning och ärende
Personer i den ordning de uppträder samt vad de
representerar
Hur tillskrivs uttalanden källan?
Hur beskrivs källan?
Hur uttalar sig källan?
Hur bedöms kä~lan? Av vem?
Hur ser fotografiet av personen ut? Personen glad
eller sur? I vilken aktivitet/situation/miljö/livs
roll? Vilket budskap?
Vilka argument får källan föra fram?
Rubrik
Ingress
Ordning mellan de olika styckena (vad sparas till
sist?)

Jag har upprepade gånger läst artiklarna samt mina an
teckningar om deme Den kvalitativa innehållsanalysen finns
avrapporterad också i Holmlöv (1977b) I och den rapporten
har granskats av lokaltidningens komrnunalreporter innan
jag slutligen formulerade resultaten från den kvalitativa
innehållsanalyseno

NYHETSKÄLLORNAS ARTIKELBEDÖMNINGAR

BAKGRUND. Alltsedan Charnley (1936) gjorde en pionJarln
sats i fråga om att undersöka hur korrekt tidningar åter
ger verkligheten, har flera forskare använt hans metod i
samma syftee Berry (1962), Blankenburg (1970) I Pulford
(1976) och Marshall (1977) har alla sänt kopierade eller
urklippta tidningsartiklar till personer omnämnda i dessa
artiklar - dvs till den vars handlande får störst niats i
referatet - och bett personerna att på särskilt bifogat
formulär markera i vilka enskildheter de ansett att artik
larna varit missvisande. Scanlon (1972) har använt en an
nan teknik, studenter har intervjuat de mest omnämnda ny
hetskällornae

Personliga intervjuer ger fler svar och (tycks det) nå
got annorlunda svare Scanlon presenterar den högsta ande
len "korrekta" artiklar - 61 procent mot 54 procent för
Charnley och under 50 procent för de övriga fyrao En studie
som kombinerar båda datainsamlingsteknikerna hade därför
varit att föredrao Av flera skäl har emellertid enkätmeto
den varit nödvändig att använda i det här fallet. Knappa
resurser (främst tid eftersom studien startades redan långt
efter publicering) har bidragit plus det faktum att nästan
hälften av nyhetskällorna bedömt flera artiklaro

TILLVÄGAGANGSSÄTT. Efter kodningen av artiklar, notiser,
ledarstick etc om ärenden behandlade av topporganen 1976
skickades kopior av dem till personer som varit att betrak
ta som nyhetskällor - som uttalat sig i artikeln, som fo
tograferats eller som på något sätt åberopats (åtminstone
genom att namnet nämnts på den nämnd eller det kontor per
sonen i fråga lett) o Varje artikel sändes till en enda ny-
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hetskälla. Den nyhetskälla som ensam fick bedöma en arti
kel var den som omnämndes först (och vanligen också mest) ,
eller (om inga personer intervjuades eller refererades el
ler ens nämndes) ordförande respektive chef för den del av
förvaltningen som nämndes i artikelno Eftersom vissa artik
lar till stor del berättade om privatpersoner - bönder vars
kor mådde illa av påstått latrinvatten eller en motor
klubbordförande som ville ha en ny lokal - skickades ett
mindre antal artikelkopior till sådana.

Sammanlagt utsändes i augusti 1976 110 artiklar, noti
ser och delar av artiklar (varav 87 publicerats i lokal
tidningen och 23 i regionaltidningen). Varje nyhetskälla
fick en artikelkopia, ett kort introduktionsbrev som be
skrev undersökningen, ett en sida långt enkätformulär samt
ett frankerat svarskuvert. Formuläret 1terfinns i bilaga 3.
Av artiklarna adresserades 27 till kommunala tjänstemän,
72 till politiker samt 13 till övriga personer (främst ord
förande i lokala föreningar). Svarsandelen blev 91 ifyllda
formulär (83 procent) samt fyra oifyllda, efter det att
påminnelsebrev sänts ut efter tre veckor.

LÄSARNAS ÄRENDEBEDÖ~rnINGAR

UTGANGSPUNKTER. Mot bakgrund av flera av projektets syf
ten (se kapitel l) var det angeläget att försöka mäta en
grupp läsares bedömningar av konkreta ärendebeskrivning
ar. Avsikten var från början att jämföra läsares åsikter
om publicerade och opublicerade ärenden, senare också att
jämföra orienteringsmotiv med läsintresse (se kapitel 3).
Det första innebar att ett urval måste göras bland publi
cerade såväl som bland opublicerade ärenden sa~t att dessa
måste beskrivas på ett lättfattligt, kortfattat och över
ensstämmande sätt - dvs att det här inte var möjligt att
utgå från faktiska artiklar utan att nya ärendebeskriv
ningar måste utarbetas. Det andra innebar att försöksper
sonerna måste göra två olika typer av jämförelser som skul
le gälla båda dessa uppsättningar av ärenden, samt att in
struktioner för sådana jämförelser måste formuleras.

UTFORMNING AV STIMULUSMATERIAL. Bland de ärenden från
topporganens sammanträden 1976 som hade avslutats under
den studerade tremånadersperioden slumpades 20 som inte hade
publicerats och 20 som hade publicerats under den studerade
tidsperioden. (Att ärendena hade avslutats innebar vanligen
att kommunfullmäktige fattat beslut. Ärenden som - enligt
lagar och föreskrifter - förts upp till regionala instanser
skulle dock ha inkluderats.) Jag valde att göra urvalet bland
redan avslutade ärenden eftersom detta skulle minimera ris
kerna för att "opublicerade" ärenden publicerats efter den
studerade tidsperioden. Flertalet utvalda ärenden var dess
utom påbörjade under perioden vilket ökar sannolikheten för
att de "opublicerade" inte heller publicerats tidigare under
året eller under 1975.
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De 40 ärendena beskrevs i notisform, med en rubrik
som vanligen beskriver kommunfullmäktiges beslut och i tre
fyra ytterligare meningar. Formuleringarna är enkla. Det
står vad beslutet innebär, vem som ursprungligen kom med
förslaget, var det tidigare behandlats, om det varit oenig
het om beslutet, samt eventuella uppskattningar av kost
nader och intäkter. Som exempel, betrakta följande be
skrivning av den tidigare kommenterade § 108, Motion ang
"Värmestuga" i (kommunen).

KOMMER DET ATT FINNAS "VÄRMESTUGA" I (KO:MMUNEN)?

Tre fullmäktigeledamöter har föreslagit att en utredning ska
tillsättas för att undersöka om det finns någon möjlighet att
inrätta en "värmestuga" för drogmissbrukare. Sociala central
nämnden har funderat på förslaget och har i sin tur föresla
git att man även bör undersöka på vilka andra sätt man skulle
kunna hjälpa missbrukarna. Kommunfullmäktige har nu beslutat
godkänna detta förslag.

Ett annat exempel rör ett ärende som särskilt granskas
i kapitel 6, i den kvalitativa innehållsanalysen. Så här
beskrivs det ärendet i notisform för en grupp läsare som
ska bedöma hur intressant och relevant det är.

KOMMUNEN KÖPER PLASTHALL

(En privatperson) har erbjudit sig att sälja en plasthall till
kommunen. Plasthallen skulle användas för pappersåtervinning
och kosta kommunen 96 000:- plus mervärdesskatt. Kommunfull
mäktige har nu accepterat budet. De elinstallationer som är
nödvändiga för att plasthallen ska kunna användas går på
20 000:- kronor. Mot beslutet att köpa hallen reserverade sig
9 fullmäktigeledamöter. De tyckte att ärendet skulle diskute
ras mer innan beslut fattades.

BEDÖMNINGSFÖRFARANDE. 40 referat av denna typ (se bi
laga 4) skrevs ut och kopierades på papperslappar av
A6-format. Varje person fick bedöma alla 40 ärendena i
två olika omgångar. Bedömningarna gick till så att för
sökspersonerna i en första omgång fick 4 kuvert. I
det större av dessa låg 20 ärenden (la publicerade, 10
opublicerade) o Varannan person fick i sitt kuvert de 20
första ärendena, varannan 20 andra ärenden. I nästa om
gång delades 4 nya kuvert ut och i de största låg 20
nya ärenden. Ordningen mellan ärendena roterades alltså
för varje person.

Den första bedömningsorngången gällde vad som kallas
intressepoäng - hur många ärenden som varje försöksperson
ansåg vara intressanta att läsa om. Ärendena kunde läggas
i tre kuvert, enligt påskrift på dessa och enligt den
muntliga instruktion som gavs av mig respektive en med
hjälpare före varje bedömningsomgång. Instruktionen finns
i bilaga 4. Intressanta ärenden skulle läggas i ett kuvert
märkt "Det här är intressant att läsa om" .. Ointressanta
skulle stoppas i kuvertet som var märkt "Det här är inte
intressant att läsa om" .. Om det slutligen fanns ärenden
som försökspersonen absolut inte kunde bedöma (så formu-
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lerades instruktionen) skulle dessa placeras i det tredje
kuvertet: "Det här kan jag inte bedöma" ..

Den andra bedömningsomgången gällde relevanspoäng 
vilka ärenden som försökspersonerna ansåg vara bra att få
kännedom om .. Äter skulle ärendena sorteras i tre kuvert
med olika påskrift .. Om personerna (som den muntliga in
struktionen löd) tyckte att det var bra att känna till in
nehållet i ett visst ärende skulle detta stoppas i kuvert
med texten "För mig är det bra att känna till det här".
Analogt med ovanstående var övriga kuvert märkta "För mig
spelar det ingen roll om jag känner till det här", respek
tive "Det här kan jag inte bedöma" .. Eftersom mittenalter
nativet för både läsintresse och orienteringsmotiv är "Det
här kan jag inte bedöma" har jag inte bildat skalor av
t ex intresse-ointresse utan redovisar svaren åtskilda ..

Försöket avslutades med att försökspersonerna fick fyl
la i ett kort (fyrasidigt) enkätformulär som dels innehöll
frågor om grundläggande bakgrundsvariabler, dels försökte
mäta deras kunskaper om vissa kommunala angelägenheter.
Formuläret återfinns i bilaga 4,. Efter detta följde (vid
de första iscensättningarna) kaffe med pepparkakor, utdel
ning av 25 kronor till varje försöksperson samt smärre
diskussioner kring några ärenden och rörande varför inte
fler försökspersoner hade infunnit sig.

URVAL. De praktiska målen för undersökningen var redan
från början att samla in bedömningar från ett sextiotal
invånare samt att detta skulle ta en halvtimme i anspråk.
Det andra stämde faktiskt in, men det visade sig vara
svårare att finna intresserade försökspersoner. Jag lät
hyra matsalen i en skola som låg inbäddad i ett bostads
område med olika typer av trevånings hyreshus och delade
ut 70 inbjudningar till experiment i varannan brevlåda
i några av de angränsande hyreshusen. Detta skedde en
onsdag och data för experimentgenomgångarna var fixe
rade till nästkommande måndag och onsdag .. på måndagen
kom ingen. på onsdagen kom 40 Det skulle således ta viss
tid att på detta sätt samla ihop 60 personers svar och
därför delade jag ut lappar till ytterligare 60 hushåll
som meddelade att varje person som ställde upp skulle få
25 kronor. 2 nya data fastställdes. Vid det första
tillfället kom 9 personer. Vid det andra kom ett gift
par .. Räknar man med att det bor 2 vuxna per hushåll
var alltså det totala bortfallet här 95 procent.

Problemet löstes på annat sätt. Genom att kontakta en
annan skola med vuxenutbildning på både grundskole- och
gymnasienivå på kvälls- och dagtid kunde försöket genom
föras med 59 gymnasieskolestuderande (som följde kvälls
undervisning) samt 42 vuxna grundskolestuderande (som
gick i skolan på dagtid).. Det är svaren från dessa 101
personer som redovisas i kapitel 7 och 8 .. Samtliga dessa
genomförde alla uppgifter i försöket och det interna
bortfallet är ytterst litet .. Deras studieinriktning, de-
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ras könsfördelning (flertalet var kvinnor) samt det faktum
att de bodde i centralorten och inte i någon mindre kom
mundel gör dock att resultatens generaliserbarhet blir
ytterst tveksam - låt vara mindre tveksam än generaliser
barheten hos resultat som skulle ha erhållits om fler pri
vatpersoner velat komma till matsalen i den första skolan
för att få 25 kronor.

NÅGOT OM ANVÄNDA STATISTISKA METODER

VAR METODERNA ANVÄNDS. Det här avsnittet behandlar två
multivariata metoder, diskriminantanalys samt regressions
analyse Särskilt regressionsanalys är en ytterligt känd
och mycket använd metod och diskriminantanalys kan sägas
vara en metodrnässig släkting som försöker ge svar på un
gefär samma frågor som regressionsanalys, men där den be
roende variabeln inte är en intervallskala utan består av
(oftast två) nominalskalekategorier.

Diskriminantanalys används särskilt för att belysa ny
hetsurvalet i kapitel 5, eftersom den beroende variabeln
där är dikotom: antingen har ett ärende publicerats, eller
så har det det inteo Men dikotoma variabler är naturligtvis
samtidigt intervallskalevariabler och jag använder re
gressionsanalys på samma data för att kunna konstatera 
som läroböckerna framhåller - att metoderna ger resultat
som i stort sett är överensstämmande (om man bortser från
exakta värden och liknande).

Regressionsanalys används dessutom för att delvis be
lysa nyhetsutformningen i kapitel 6. Regressionsanalyser
na som rapporteras där är betingade, dvs de har utförts på
det mindre urval ärenden som verkligen har publicerats.
Detta har skett eftersom min teori anger att nyhetsutform
ning sker på den mindre mängd händelser som redan har de
finierats och valts ut som nyheter. Ett smidigare sätt att
komma till rätta med det problem som påtagligt skeva bero
ende variabler innebä~ presenteras bl a av Cornfield &
Mantel (1950): probit-analys, 'samt av Tobin (1958): tobit
analys. Metoderna bygger på att den beroende variabeln
transformeras om.

Mitt tillvägagångssätt innebär att det egentligen inte
går att jämföra inverkan från en ärendeegenskap på nyhets
urval med samma egenskaps inverkan på nyhetsutformningen 
i och med att en viss egenskap samvarierar kraftigt med
vilka ärenden som publiceras får den automatiskt (när
opublicerade ärenden sorteras bort) mindre chans att pa
verka variationen i nyhetsutformningen. Man kan alltså inte
säga att variabler som tolkas att påverka nyhetsurval inte
påverkar nyhetsutformning bara för att de hamnar utanför
regressionsekvationen - men man kan säga att variabler som
samvarierar med både nyhetsurval och nyhetsutformning
verkligen förefaller betydelsefulla.
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I kapitel 7 redovisas regressionsanalyser, i kapi-
tel 8 blandas dessa med diskriminantanalyser~ Jag använd
der nämligen en rad beroende variabler som är intressanta
att studera var för sig, vilket motiverar valet av re
gressionsanalys5 Det är samtidigt av värde att kunna belysa
taxonomiskt intressanta kombinationer av dessa beroende
variabler och då är diskriminantanalys utmärkte Varför då
framför allt regressionsanalys och inte t ex AID-analys
som ställer mindre krav på indata? Jag menar att de tekni
ker jag använder är robusta, pålitliga, väldokumenterade,
lätta att använda, lätta att förstå och lätta att kommuni
cera.

VAD ÄR DISKRIMINANTANALYS? Diskriminantanalys är en tek
nik för att beskriva skillnaderna mellan flera olika grup
per (dvs den beroende variabeln mätt på en nominalskala så
att regressionsanalys är omöjlig eller åtminstone mindre
lämplig). Skillnaderna uttrycks i ett antal samtidigt prö
vade oberoende variabler som ska vara kontinuerliga, dvs
mätta på intervallskala5 Med metoden erhåller man linjära
kombinationer - diskriminantfunktioner - av de oberoende
variablerna och dessa funktioner maximerar skillnaden mel
lan grupperna i förhållande till skillnaden inom grupper
na. Diskriminantfunktionerna -som flest, en färre än anta
let analyserade grupper - kan med ett annat ordval sägas på
bästa sätt skilja mellan grupper ur en a priori-klassifi
cering i en använd egenskapsrymd (Cooley & Lohnes, 1971) 6

Syftena med diskriminantanalys är i huvudsak fyra (jäm
för Green & Tull, 1970). Undersökaren vill beräkna de
diskriminantfunktioner (oftast den enda funktion) som bäst
diskriminerar mellan grupperna (oftast två stycken) och som
alltså kan sägas vara ett parsimoniskt sätt att (ungefär
som i faktoranalys) återge de vanligtvis många fler ur
sprungsvariablerna. Ett annat syfte - som i likhet med det
ta är beskrivande - kan vara att veta vilka oberoende vari
abler som framför allt bidrar till skillnader mellan de
studerade grupperna (och detta kan t ex konstateras genom
att man iakttar de erhållna standardiserade diskriminant
funktionskoefficienterna) 6 Båda dessa beskrivande ansatser
ställer inga andra krav på indata än att inomgruppsvarians
och kovariansmatriserna är likao

Ett tredje syfte kan vara att man vill testa i vilken
mån de uppkomna skillnaderna verkligen är signifikanta
(men då måste data uppfylla högt ställda krav på multinor
malitet vilket inte enbart innebär att alla variabler är
normalfördelade) o Slutligen kan syftet vara att fördela
nya och okända observationer till någon av grupperna i den
beroende variabeln med ledning av deras värden på de obe
roende variablerna (jämför Nie m fl, 1975) o Ibland genom
förs denna klassificeringsfas som ett standardinslag med
observationer som utnyttjats redan i den föregående fasen,
detta för att få ett lättbegripligt mått på hur bra
diskriminantanalysen har fungerat. Det är inte alltid
lämpligt eftersom klassificering ställer högre krav på an-
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vända data än vad beskrivning göro

Ett rimligare sätt att granska värdet av genomförda
diskriminantanalyser är - förutom att se i vilken mån ge
nomtänkta antaganden ser ut att ha besannats - att konsta
tera värdet ~å den kanoniska korrelation som (för varje
diskriminantfunkticn) beskriver sambandet mellan diskri
minantfunktionen och den beroende variabeln uppfattad som
ett antal dummy-kodade variabler (jämför Cooley & Lohnes,
1971) o En tumregel är att beakta endast sådana kanoniska
korrelationer som överstiger .300 Om den kanoniska korre
lationen kvadreras får man vad som kan betraktas som an
delen förklarad variation.

PROBLEM MED DIKOTOMA FÖRKLARINGSVARIABLER? De oberoende
variabler jag använder i kapitel 5 är samtliga dikotoma,
antingen kvalitativa till sin natur eller dummy-kodade,
t ex p g a annars otillräcklig interbedömarreliabilitet.
Ovan påpekade jag att diskriminantanalys egentligen är
avsedd för intervallskalevariabler som oberoende variab
ler. Jag menar att det inte bör vara något problem för
knippat med att ändå använda dikotoma förklaringsvariab
ler så länge syftet är enbart deskriptivt, dvs så länge
inga signifikanstester utförs och ändamålet är att få en
bild av respektive ärendeegenskaps relativa diskrimine
rande förmåga. Att använda dikotoma oberoende variabler
förefaller dessutom intuitivt rimligt eftersom sådana ofta
används i regressionsanalyser, vilkas resultat är monotona
i förhållande till resultaten från diskriminantanalyser
(jämför Green & Tull; Cohen & Cohen, 1975; se också kapi
tel 5).

En alternativ ansats hade kunnat vara att transformera
samtliga kombinationer av de oberoende variablerna till
de logaritmiska värdena för sannolikheten att just den
egenskapskombinationen uppträder i data - dvs logit-metoden
(se t ex Cox & Brandwood, 1959) o Förutom att detta rimligt
vis hade krävt att de oberoende variablernas antal på för
hand hade minskats menar jag att denna logistiska ansats i
verkligheten inte producerar resultat som nämnvärt skiljer
sig från den rättframma metod som jag har använt.
Holgersson (1976, 1977) har jämfört bl a dessa båda metoder
och menar att de tenderar att ge upphov till likvärdiga re
sultat: felskattningarna är ungefär lika stora och det finns
starka linjära sarrlband mellan de koefficienter som är del-
resultat av respektive teknik.

Dessutom förefaller det som om den logistiska tekniken
skulle vara mindre väl lämpad för användning på olikstora
grupper eftersom den medför ett större antal felklassifi
ceringar för de minsta diskriminantgrupperna i klassifice
ringsfasen av diskriminantanalyseno ytterligare ett prag
matiskt skäl finns för att välja att använda den sedvanli
ga linjära diskriminantanalysen (och inte, t ex, en logis
tisk ansats eller en annan analysmetod som AID-analys) o

Med relativt låga andelar förklarad variation spelar metod
valet ingen avgörande rollo



99

VAL BLAND OBEROENDE VARIABLER~ När man i utgångsläget har
många förklaringsvariabler och ingen teoretisk grund för
att skilja mellan dem blir naturligtvis resultaten svår
avlästa eftersom en stor mängd diskriminantfunktionskoeffi
cienter ska jämföras med varandra. Dessutom saknas det,
precis som i faktoranalys, klara regler för hur dessa
koefficienter ska jämföras med varandra o Än mer problema
tiskt är det förhållandet att koefficienterna blir instabi
la om antalet oberoende variabler är stort i förhållande
till antalet observationer. För detta varnar Gustafsson och
Wernersson (1975) som också hävdar att tekniken kan ge
upphov till nonsensresultat, bl a därför att man ofta (pre
cis som jag kommer att göra) enbart tittar på de högsta
koefficienterna och ignorerar samband av mindre magnitud
men som antyder helt andra orsakssammanhang än de studera
de. Därför är det lämpligt att - som i regressionsanalys
och kanonisk korrelationsanalys - sträva efter att ha
minst 10-20 observationer för varje oberoende variabelo

För att nedbringa antalet variabler som ska introduce
ras i en diskriminantanalys finns några olika metoder. Den
avgjort trevligaste är - här liksom i alla andra statis
tiska analyser - att begränsa sig till några få variabler
som är intressanta mot bakgrund aven välformulerad och
pasimonisk teori. En sådan teori saknas vanligeno Därför
måste man tillgripa empiriska skäl för att reducera anta
let variablero

En ofta rekommenderad ansats är att faktoranalysera
samtliga oberoende variabiero Ett lämpligt antal faktorer
fastställs (ibland på ganska lösliga grunder) - därför att
de förklarar vad som anses vara tillräckligt mycket, eller
för att ett synligt dropp uppstår i den andel av variansen
som förklaras av respektive erhållen faktoro Det fixerade
antalet faktorer varimax-roteras (eller roteras på något
annat sätt eller inte alls, vilket knappast är att före
dra) för att åstadkomma faktorer som är både lätta att för
stå och relativt okorrelerade med varandrao

Därefter kan några eller alla av dessa roterade fakto
rer - vanligen långt färre än antalet ursprungsvariabler 
användas som oberoende variabler i stället för ursprungs
variablernao Det kan då vara önskvärt att introducera fak
torerna exakt så som de ser ut (eftersom det enbart är
dessa som är ortogonalt relaterade till varandra så att
multikollinearitet undviks), men vanligen konstruerar un
dersökaren (för att förstå vad varje faktor egentligen be
tyder) index som endast inkluderar (oftast ovägda) vari
abler med högsta laddning inom respektive indexo Själv
använde jag inledningsvis faktoranalys, jämförde fyra-,
fem- och sexfaktorslösningar (roterade liksom oroterade)
med varandra och skapade så fyra ovägda summerade index
med tre-sex variabler i varjeo Dessa fyra index förklarade
mindre än fyra ursprungsvariabler och kommer inte att
kommenteras vidareo
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Andra sätt att bygga index är att genomföra andra ty
per av mönsteranalys på materialet, som t ex olika former
av enkel klusteranalys (jämför Fjaestad & Holmlöv, 1974;
Julander m fl 1977)$

Den metod som jag i själva verket har använt mig av i
resultatredovisningen (särskilt i kapitel 5) är att genom
föra s k stegvis - step-wise - diskriminantanalyso Vari
ablerna introduceras en i taget, utvalda med ledning av
hur väl de diskriminerar mellan de olika analyserade grup
perna i den beroende variabeln. När en ny variabel till
kommer kan ibland - ytterst sällan, enligt min erfarenhet 
någon av variablerna som tidigare accepterats visa sig
vara överflödig (enligt det använda kriteriet på att varje
variabel ska diskriminera mellan de analyserade grupperna) ,
och den nu överflödiga variabeln kastas då ut ur analysen.

Den stegvisa metoden har vissa nackdelar D Det kanske
allvarligaste problemet är att metoden kapitaliserar på
slumpen (jämför Draper & Smith, 1966) - vilket f ö all
diskriminantanalys gör, enligt Gustafsson och Wernersson
(1975) o En ytterligare nackdel är att den stegvisa meto
den när den utförs på många olika underurval, just där
för att den drar växlar på slumpen, producerar olikartade
resultat som knappast kan glädja undersökaren (jämför
Fjaestad & Holmlöv, 1975a) $

HUR MANGA DISKRIMINANTFUNKTIONER SKA TOLKAS? Hur många
diskriminantfunktioner som ska beräknas är ett problem 
inte i kapitel 5 där de analyserade grupperna är två till
antalet (publicerade/opublicerade) och enbart en funk
tion kan härledas, men i kapitel 8 där grupperna som
analyseras är fyra och alltså maximalt tre diskriminant
funktioner kan erhållas. Funktionernas antal kan bestämmas
på flera sätt, dels med hjälp av ett Lambda-kriterium som
kan jämföras med chi två-värdet för en viss vald signifi
kansnivå, dels med ledning av hur stor andel av erhållen
eigenvalue som respektive funktion svarar för (se Nie m fl,
1975), dels med ledning av storleken på den kanoniska
korrelationen för varje diskriminantfunktiono Jag kommer
att redovisa det maximala antalet funktioner och uttalar
mig om dem för vilka den kanoniska korrelationen översti
ger D300

VAD ÄR REGRESSIONSANALYS? Syftet med regressionsanalys är
att förklara ett samband som antas vara linjärt så att en
så stor andel som möjligt förklaras av variationen i en
kvantitativ beroende variabelo Många oberoende variabler
kan användas och de behöver inte vara av lika förträffligt
slag som den beroende: ordinalskalor, nominalskalor (i
bland även intervallskalor) kan användas omkodade till
dikotorna variabler som dummy-kodats, nonsens-kodats eller
kontrast-kodats (se Kerlinger & Pedhazur, 1973).

Modellens anpassning til1
2
det empiriska material-et kan

konstateras genom värdet på R , den multipla determina
tionskoefficienten som anger andelen förklarad variation D
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Detta värde kan F-testas så att undersökaren kan konsta
tera i vilken mån den erhållna regressionsekvationen är
signifikant på viss nivå eller är intressant på annat sätt
genom att ett visst godtyckligt F-värde överskrids e

Regressionsmodellen kan vara felaktig på flera sätt
vilket lämpligen kan undersökas bl a genom inspektion av
residualerna (se Draper & Smith, 1966; Nie m fl, 1975).
T ex kan funktionsformen visa sig vara mindre lämplig. Om
det kan antas att sambandet mellan ursprungsvariablerna
inte är linjärt kan dessa ibland kodas om, t ex logarit
meras, så att regressionsfunktionen förblir linjär i pa
rametrarna och får en bättre anpassning till de verkliga
observationerna G Ett annat fel i funktionen kan vara att
irrelevanta oberoende variabler har råkat inkluderas (men
det är knappast problematiskt eftersom de estimat som då
produceras ändå är väntevärdesriktiga; jämför Peterssohn,
1976). Ett värre fel är att relevanta oberoende variabler
saknas i ekvationen.

VAL BLAND OBEROENDE VARIABLER. Med regressionsanalys upp
står vanligen samma problem som beträffande diskriminant
analys. Det möjliga antalet oberoende variabler är allde
les för stort och några av dem uppvisar inte obetydliga
interkorrelationer. Deras antal måste reduceras och för
att åstadkomma detta finns flera tillvägagångssätt.

Bäst är naturligtvis att ha en klar och redig teori
som säger (a) vilka variabler som är intressanta och
(b) i vilken ordning de ska introduceras för att man efter
varje steg ska kunna avgöra om tillskottet i förklarad
variation är tillräckligt stort (detta kan F-testas). Detta
är en sk hierarkisk metod som även kan tillämpas på hela
set eller grupper av variabler som förs in samtidigt, så
länge observationerna är minst mellan 10 och 20 "gånger
så många som antalet använda förklaringsvariabler& Metoden
förordas bl a av Kerlinger och Pehazur (1973) samt av
Cohen och Cohen (1975).

Liksom i fråga om diskriminantanalys kan variablerna ba
kas samman efter mönsteranalyser, främst faktoranalys. En
annan empirisk strategi är att använda en standardproce-
dur för att, till en viss punkt, välja de variabler som
tillsammans ger upphov till störst R2 0 Flera sådana proce
durer diskuteras av Draper och Smith (1966) samt av Därling
ton (1968). En procedur innebär helt enkelt att pröva samt
liga tänkbara regressionsekvationer - vilket naturligtvis,
även med dagens databehandlingskapacitet, är ett slöseri
med tid och andra resurser. Ett annat sätt är att från en
ekvation med samtliga oberoende variabler stegvis elimine
ra dem som skulle ge minst tillskott till R2 om de intro
ducerades sist av alla. Ett tredje sätt är att gå åt andra
hållet och stegvis välja ut den oberoende variabel som för
klarar mest och därpå stoppa in den i ekvationen.

Den mest kända och antagligen bästa av de här procedu
rerna (jämför Draper & Smith samt Darlington) är den som
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kallas stegvis regression, step-wise regressione Den bygger
på den tredje ansatsen ovan och skiljer sig från denna ge
nom att variabler som en gång accepterats i regressionsek
vationen kan elimineras när de blivit överflödiga genom att
kombinationer av senare tillkomna variabler förklarar den
del av variationen och mer som de förklaradee Som jag har
sagt (i fråga om diskriminantanalys) kapitaliserar metoden
på slumpen och stegvisa analyser utförda på flera urval
och med många beroende variabler blir ganska inkonsistenta.

Det kriterium som vanligen anvisas för att undersökaren
ska förstå när sökandet efter nya och bortkastandet av gam
la variabler ska upphöra är att det tillskott som närmast
efterföljande variabel skulle ge om det F-testades skulle
underskrida ett visst F-värde (som i standardprogramrnen,
både i BMD- och SPSS-programpaketen, är ganska lågt men
kan förändras av användaren) o Två andra intressanta krite
rier på när sökprocessen ska avslutas anvisas ingenstans i
litteraturen - de skulle innebära antingen att den efter
följande variabelns tillägg till andelen förklarad varia
tion är märkbart mindre än den senast accepterade varia
belns, eller att den frihetsgradskorrigerade R2 uppvisar
en minskning (som är stabil om man ser till vad som händer
när ytterligare två-tre variabler har inträtt i regressio
nen) o Av något skäl redovisas dock sällan frihetsgrads
korrigerade R2 0 Själv har jag i kapitelS, 6 och 7 valt
att fastställa ett visst antal variabler som tillräckligt
(med hänsyn till att observationerna är få).

En ytterligare empirisk strategi består i att kontrol
lera hur mycket av variationen i den beroende variabeln
som varje enskild variabel ensam (eller varje enskilt
set av variabler ensamt) kan förklara om den införs sist i
ekvationen när alla andra finns däri. Detta är samma sak
som att fastställa det kvadrerade värdet på semipartial
korrelationen - ibland kallad part-korrelationen (t ex av
Nie m fl, 1975) - mellan denna sist introducerade variabel
och den beroende när inverkan från samtliga övriga variab
ler på den beroende i statistisk mening har rensats bort.
Det unika tillägg som uttrycks i denna kvadrerade korrige
rade korrelation kan signifikanstestas eller jämföras med
visst F-värde (se H~debro, 1976) v eller kan det jämföras med
det tillägg variabeln skulle 1~1na om den introducerades
först, dvs med den kvadrerade nollordningskorrelationen
(se Fjaestad & Nowak, 1972). Därmed har jag kommit in på
ett annat problem, att avgöra de olika förklaringsvariab
lernas relativa värde.

VILKA VARIABLER ÄR VIKTIGAST? Variablernas inverkan på
den beroende variabeln kan bl a studeras med den nämnda an
satsen, att se till det unika (sista-)tilläggeto Den ansatsen
kan också raffineras till vad som på senare tid har kallats
','commonality analysis" och som är en metod att jämföra olika
variablers värde uttryckt i hur stor andel av den förkla
rade variationen de bidrar med. (En enklare lösning som
ofta används är att godta den stegvisa regressionsanalys-
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lösningen och ange varje variabels bidrag som hur mycket
den lägger till när den råkar hamna i ekvationen på det
sättet G Det är uppenbart att introduktion i olika sekven
ser högst betydligt förändrar den andel av variationen som
respektive variabel anses svara föro Metoden används t ex
av Rosengren, 1973; och Schulz, 19750)

Kommonalitetsanalys, däremot, startar med att den kvad
rerade semipartialkorrelationen beskrivs som varje förkla
ringsvariabels unika bidrag. Därefter beskrivs på motsva
rande sätt för flera eller samtliga variabelkombinationer 
par av variabler, tripplar osv - hur stor andel av den
förklarade variationen som varje sådan variabelkombination
tillsammans svarar för G Cooley och Lohnes (1976) rekommen
derar tekniken eftersom den är neutral och konservativ,
dvs försiktig.

Men både de och de betydligt mer kritiska Kerlinger och
Predhazur (1976) påpekar att den förklarade variationen
ändå fördelas ganska slumpmässigt och beroende på de inter
korrelationer som råkar finnas i materialet. Vissa kommo
naliteter för variabelpar etc blir dessutom negativa~

Detta vållar begreppsmässig oreda för den som ska ta del
av resultateno Dessutom - är förklaringsvariablerna inter
korrelerade blir deras unika bidrag små medan de gemensam
ma kommonaliteterna blir stora. Dessa stora komn1onali
teter kan bero på kausala samband mellan de oberoende vari
ablerna, trots att kommonaliteternas storlek kan inge un
dersökaren den felaktiga föreställningen att de inblandade
variablerna var för sig är betydelselösae

Ett ytterligare sätt att försöka avgöra hur viktig var
je variabel är (när den väl har introducerats i regressions
ekvationen) är att enbart studera de standardiserade
regressionsko~ffiGienterna,de s k beta-koefficienterna.
Denna metod används bl a av Johnstone m fl (1972) för att
studera inflytande på journalisters professionaliserings
grad G Metoden är inte alltid att rekommendera eftersom
beta-koefficienter inte uttrycker hur stor del av den be
roende variabelns variation som respektive förklarings
variabel förklarar (det gör i stället tillskotten i R2)
utan hur mycket den beroende variabeln förändras vid för
ändringar i den oberoende c Detta kan dock vara en inne-
börd av vad undersökaren menar är viktigto

I det använda datorprogrammet (REGRESSION i programpa
ketet SPSS) listas automatiskt F-värden som svarar mot de
kvadrerade sernipartialkorrelationer som nämndes ovan (var
je variabels unika tillskott till R2 om den introduceras
sist i regressionen). I resultattabellerna kommer att mar
keras i vilken mån dessa tillägg är stora (om de överskri
der kritiska gränser som här sammanfaller med vissa signi
fikansnivåer) Q För att mer lättfattligt beskriva data vi
sar tabellerna beta-koefficienter samt, vanligen, korrela
tionskoefficientere En miniminivå för dessa korrelationer
över vilken de anses vara intressanta är godtyckligt valdo
I allmänhet är nivån 020, men i karitel 7 (där observatio-
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nerna bara är 40) har jag valt en kritisk nivå som mot
svarar det kritiska värdet på r om 95 procent signifi
kansnivå hade valtso

VARFÖR STANDARDISERADE KOEFFICIENTER? Genomgående an
vänder jag mig av standardiserade koefficienter, för att
beskriva utfallet av regressionsanalyser såväl som
diskriminantanalyser, alltså av betakoefficienter, stan
dardiserade diskriminantfunktionskoefficienter samt
korrelationer. Visserligen menar bl a Blaiock ~l967)

att ostandardiserade regressionskoefiicienter är att
föredra framför t ex path-koefficienter eller vanliga
korrelationer (som båda är standardiserade mått) när man
ska jämföra två olika populationer (som, i mitt fall,
ärendeuppsättningar från två olika år). Argumentet är
att regressionskoefficienterna kan användas för slutsatser
om kausala lagar - de kan förbli desamma även om stan
dardiserade koefficienter p g a slumpvariationer i data
förändras kraftigt.

Jag väljer ändå att redovisa de standardiserade koeffi
cienterna eftersom dessa är lättare att jämföra sinsemel
lan. De olika beroende variablerna är ju - särskilt i ka
pitel 6 - mätta på olika skalor eller åtminstone olika
fördelade. För att underlätta jämförelser bör alltså ko
efficienterna standardiseras o För övrigt baseras mina
slutsatser till ringa del på de standardiserade regressions
koefficienternas storlek. Jag tolkar regressionsanaly-
serna framför allt mot bakgrund av de unika tilläggen till
R2. Tolkningen av diskriminantanalysernas utfall bygger
dock helt på diskriminantfunktionskoefficienternas stor
lek, detta för att förfaringssättet anges som bra och
oproblematiskt av Nie m fl (1975), samt i brist på annato

INFO&~ELL VALIDERING

Resultaten i kapitel 5 och 6 har diskuterats med flera
journalister och andra anställda på lokaltidningen, sär
skilt och oftast med komrnunalreportern, samt med regional
tidningens lokalredaktör. Detta har skett efter det att
datainsamlingen för båda ärendeuppsättningarna var genom
förd sedan länge och de statistiska analyserna så gott som
avslutade (hösten och vintern 1977). Varför kontaktades
då inte journalisterna innan? Hade inte reportrarna själva
kunnat föreslå en mängd ärendeegenskaper som bättre än de
prövade hade kunnat predicera publiceringsbenägenhet? Och,
hade det inte varit lämpligt att utröna skälen för publice
ring genom att observera reportrarnas arbete och för varje
ny artikel fråga dem varför de fått i uppdrag eller själva
bestämt att skriva om just det ärendet?

Svaret är att jag ville pröva en innehållsanalytisk
ansats som jämför dokument över verkligheten - extra media
data - med faktiskt publicerade nyheter om samma ämnesom
råde. Det var aldrig aktuellt att låta reportrarna själva
beskriva orsakerna till att vissa ärenden publicerades och
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andra inteo Detta skulle jämföras med en statistisk analys~

Att låta reportrarna - och inte bara tjänstemän och poli
tiker - uttala sig om vilka ärendeegenskaper som leder
till överrapportering hade kunnat medföra att de förändrat
sitt eget handlande under någon av datainsamlingsperioder
na. Jag påbörjade respektive analys ganska snart efter det
att jag samlat in data om protokoll och tidningar, varför
jag inte heller ansåg mig hinna skaffa reportrarnas upp
fattning mellan datainsamlingen och analysen. Dessutom, av
de undersökningar som jämför någon typ av inkommande ny
hetsmaterial med senare publicerade nyheter har flertalet
studerat just hur enskilda journalister (oftast redigerare)
motiverat urvalet av enskilda nyheter. Dessa studier, och
mina egna resonemang med berörda journalister, ger vid
handen att det är ganska svårt för den som väljer nyheter
att exakt ange motiven för nyhetsurvaleto

Diskussionerna med journalister kan ses som en ytvali
dering - att resultatens giltighet prövas genom att de som
berörs av dem får uttala sig om tendenserna. Denna infor
mella validering har skett i form av ett längre sammanträ
de på lokaltidningen, två dagars deltagande observation
av kommunalreporterns arbete samt en rad samtal med båda
de närmast berörda reportrarna. Resultaten av dessa dis
kussioner kommenteras-avslutningsvis i kapitel 5 och 6
och jag återkommer till dem i bokens slutkapitel.
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56 TIDNINGARNAS NYHETSURVAL

Lady Middleton could no longer endure such a
conversation~ and therefore exerted herself to ask
Mr Palmer if there was any news in the paper.
No~ none at all~ he replied~ and read on.

Jane Austen: Sense and sensibility

INTRODUKTION TILL RESULTATREDOVISNINGEN

INNEHÅLL. Det här kapitlet behandlar nyhetsurval. Det in
nehåller data som visar sambanden mellan prövade ärende
egenskaper och de båda studerade tidningarnas publicerings
benägenhet. Resultaten rapporteras genomgående för varje
tidning eftersom det är intressant att studera i vilken
mån de har skilda förhållningssätt till den verklighet de
är satta att bevaka. Till viss del överlappar naturligtvis
tidningarnas rapportering varandra (se tabell 5:1) men
det finns betydande utrymme för att ta upp olika ären-
den. (Om detta också innebär att det till stor del är
olika typer av ärenden som publiceras kommer det här ka
pitlet att visa.)

Tabell 5:1. Likheter i nyhetsurval: % gemensamt publicerade
ärenden

~-

Alla ärenden
aug-okt 1975

Topporganen
mars-maj 1976

Andel C%) av lokaltid
ningens ärenden som
också publiceras i
regionaltidningen

67

32

Andel C%) av regional
tidningens ärenden som
också publiceras i
lokaltidningen

55

55

Kapitlet innehåller alltså inte några resultat som
visar hur t ex utrymmet som ägnas åt varje ärende, under
den tid tidningarna rapporterar om det, samvarierar med
ärendeegenskapernao Nyhetsutforrnning tas i stället upp
till behandling i kapitel 6.

DISPOSITION. Resultaten redovisas inledningsvis i fre
kvensformo Därvid rapporteras först hur vanligt det är att
(ärenden med) respektive ärendeegenskap förekommer i tid
ningstexten. Så långt liknar presentationen den vanligaste
typen av innehållsmätningar där man enbart studerar hur
stora andelar olika ämnesområden, geografiska områden e d
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får i tidningstexten. Jag kan här - eftersom jag utgått
från potentiella nyheter i form av ärenden beskrivna i
protokoll - även jämföra ärendeegenskapernas förekomst i
tidningarna med deras förekomst i kommunalpolitiken (pro
tokollen) för att se vilka ärendeegenskaper som särskilt
tycks leda till att ärenden blir nyheter.

Data i tabellerna har chi-två-analyserats, och som
hjälp vid tolkningen av dem noteras vilka ärendeegenska
per som samvarierar kraftigt med publicering i någon av
eller båda tidningarna. Dock är detta inte tillräckligt.
Enkla frekvenstabeller ger ingen information om i vilken
mån olika ärendeegenskapers samband med publiceringsmåt
ten förstärks eller försvagas när många oberoende variab
ler tillsammans ställs mot publicering. Inte heller rap
porterar de hur mycket av variationen i publicering som
ärendeegenskaperna tillsammans kan förklara. För dessa
ändamål har jag genomfört en serie diskriminant- och
regressionsanalyser som rapporteras senare i kapitlet.

Innan den huvudsakliga resultatredovisningen tar vid
presenteras data som rör tidpunkten för ärendenas publi
cering. Mot bakgrund av de resonemang som fördes i kapitel
l rörande medborgarnas insyn i kommunalpolitiken är det
av intresse att veta när publicering vanligen äger rum,
om den sker före eller efter slutgiltigt beslut. De bero
ende variablerna innehåller ingen information om detta
eftersom de endast innebär att publicering skett minst en
gång under den studerade perioden, likgiltigt när. Därför
redovisas närmast publiceringstillfällena.

NÄR PUBLICERAS ÄRENDENA?

UTGANGSPUNKTERo Grovt sett kan man urskilja tre stadier i
ett ärendes behandling. Det första stadiet varar tills
ärendet tas upp till behandling i en kommunal nämnd! dvs
medan det ännu föreligger som skrivelser, utredningar e d,
främst inom något kommunalt kontor. Det andra stadiet är
när sammanträdesbehandlingen har börjat men det slutgilti
ga beslutet ännu inte är fattat. Ärendet passerar då flera
nämnder och deras utskott utan att i formell mening vara
slutbehandlat av kommunen, även om givetvis det första be
slutet kan komma att stå sig genom alla behandlade instan
ser inte minst därför att de mest inflytelserika politi
kerna återfinns i de beredande utskott som vanligen inleder
ärendebehandlingen. Det sista stadiet innebär att kommu
nens sarnrnanträdesbehandling av ett ärende formellt är av
slutad. För att den vanlige läsaren ska ha någon möjlig
het att påverka beslut bör pressens ärenderapportering
omfatta det stadium då varje ärende ännu bara föreligger
i form av förslag från tjänstemän, föreningar etc och inga
politiska bindningar ännu uppstått. För att samme läsare
ska få kännedom om de skyldigheter och rättigheter som
gäller för kommunens invånare bör ärenderapporteringen
omfatta det slutgiltiga beslutet i varje fråga. För att
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läsaren också ska få en inblick i den kommunala förvalt
ningens arbetssätt krävs att ärenderapporteringen speg
lar hela behandlingsgången: så många nämnder och stadier
som möjligt.

RESULTAT. Med ledning av vad som står i protokollstex
terna har jag särskilt de ärenden vars sammanträdesbehand
ling startat under respektive studerad tidsperiod. Tabell
5:2 visar hur stor andel av dessa, under respektive period
påbörjade ärenden som tidningarna publicerat någon gång
före det första sammanträdet o Tabell 5:3 visar hur stor
andel av samtliga ärenden som tidningarna publicerat under
själva behandlingsperioden, dvs efter det inledande samman
trädet men före det allra sista. Jag har dessutom särskilt
sådana ärenden som avslutats under respektive period. Ta
bell 5:4 visar hur stor andel av dessa, under respektive
period avslutade ärenden som tidningarna publicerat någon
gång efter' det sista sammanträdet.

Generellt sett publiceras en större andel av topparga
nens ärenden än av övriga ärenden. Det förefaller som om
få ärenden publiceras innan de har diskuterats i någoIl
nämnd, många fler under själva behandlingen och flest ef
ter det att det formella beslutet fattats. Lokaltidningen
följer topparganens ärenden under fler stadier än regio
naltidningen. Men eftersom andelarna publicerade ärenden
är ganska olika, både om man jämför tidningarna och om
man jämför de bägge åren, försvåras ytterligare jämförel
ser.

Tabell 5:2. Andel (%) av ärenden påbörjade under respektive period
som publicerats av tidningarna före första sammanträdet

Alla hösten 1975
Toppargan våren 1976

Lokaltidningen

2
6

Regionaltidningen

2

(Bastal)

(342)
(121)

Tabell 5:3. Andel (%) av ärenden behandlade under respektive period
som publicerats av tidningarna under behandlingsperioden

Alla hösten 1975
Toppargan våren 1976

Lokaltidningen

3
18

Regionaltidningen

4
Il

(Bastal)

(721)
(177)

Tabell 5:4. Andel (%) av ärenden avslutade under respektive period
som publicerats av tidningarna efter sista sammanträdet

Alla hösten 1975
Toppargan våren 1976

Lokaltidningen

4
23

Regiona1tidningen

4
12

(Bastal)

(624)
(142)
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För att underlätta jämförelser mellan de båda tidning
arna har tabellerna 5:5, 5:6 samt 5:7 beräknats. Tabeller
na anger hur stor andel av det (för varje tidning) publice
rade antalet ärenden som publiceras någon gång före det
första sammanträdet, någon gång under själva behandlings
perioden respektive någon gång efter det att sista samman
trädet hållits. Bastalen i varje kolumn utgörs således av
det antal ärenden som respektive tidning rapporterat under
den bedömda tidsperioden, hösten 1975 respektive våren 1976
(och för den senare perioden, bland topporganens ärenden).
Observera att ett visst ärende kan återkomma i samtliga
tabeller under alla dess tre behandlingsstadier.

Resultaten antyder att regionaltidningen föredrar att
publicera artiklar om ärenden som inte färdigbehandlats
medan lokaltidningen hellre publicerar artiklar efter det
att beslut har fattats. Denna skillnad utjämnas mellan
åren, beroende på att båda tidningarna när de bevakar topp
organen i samma mån tycks vilja rapportera från båda sta
dierna. Lokaltidningens bevakning förefaller mest heltäc
kande i meningen att dess rapportering från topporganens
verksamhet i viss utsträckning också ägnas ärenden vars
formella politiska behandling inte påbörjats.

Tabell 5:5. Andel (%) av antalet ärenden publicerade av respektive
tidning som publiceras minst en gång före första sam
manträdet

Alla hösten 1975
Topporgan våren 1976

Lokaltidningen

14
13

Regionaltidningen

12

Tabell 5:6. Andel (%) av antalet ärenden publicerade av respektive
tidning som publiceras minst en gång under behandlings
perioden

Alla hösten 1975
Topporgan våren 1976

Lokaltidningen

45
60

Regionaltidningen

63
65

Tabell 5:7. Andel (%) av antalet ärenden publicerade av respektive
tidning som publiceras minst en gång efter sista sam
manträdet

Alla hösten 1975
Topporgan våren 1976

Lokaltidningen

62
60

Regionaltidningen

43
55

VILKA TYPER AV ÄRENDEN PUBLICERAS?

POLITIKERNAS OCH TJÄNSTEMÄNNENS FJRHANDSUPPFATTNING. Under
de inledande intervjuerna med förvaltningsrepresentanter
framkom ett stort antal synpunkter rörande vilka typer av
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ärenden och övriga kommunalpolitiska eller förvaltningshän
delser som dominerar de två-tidningarnas rapportering om
kommunens förvaltning o Låt mig återge några typiska kommen
tarer som gäller tidningarnas nyhetsurvalo Flera personer
pekar på särskilda typer av ämnen som enligt deras uppfatt
ning ofta rapporteras aven eller båda tidningarna, ett par
anger dessutom typer av ärenden som de menar att pressen
snarast undviker att publicera. En person (av tio) är nöjd
med den kommunala rapporteringen såtillvida att denna an
ses spegla det mest väsentliga i kommunens verksamhet.

Vad som framför allt har dominerat pressbehandlingen av social
förvaltningen är nedläggningen av gamla ålderdomshem i bygden.
(tjänsteman l)

Ett sådant ärende (som fått stor publicitet) är den kommunala i·

sophämtningen. Redan 1971 diskuterades detta ärende. Bland poli-
tikerna finns det olika uppfattningar om hur man ska förfara med
soporna&
(politiker 2)

Dessutom förefaller det som om lokalpressen kör fast vid vissa
ämnen: vissa ärenden tas upp gång på gång av tidningarna.
(politiker 4)

Exempel på frågor som är viktiga men inte uppmärksanm1as (av
lokalpressen) är avgifter och taxor.
(tjänsteman l)

Det finns flera typer av ärenden som är väldigt viktiga men inte
tas upp av tidningarnao Hit hör saker som höjda bidragsnormer,
avgifter som måste höjas på grund av kostnadsfördyringar, och
höjningarna av de kommunala bostadstilläggene
(politiker l)

Vi tror nog att tidningarna skriver om alla ärenden som är
viktiga . ... Det brister inte på den punkten.
(tjänsteman 6)

Några av de intervjuade betonar att lokaltidningen och
regionaltidningen enligt deras uppfattning väljer ämnen
som kan intressera många läsare eller läsare i de regioner
där någon av tidningarna söker nya 9renumeranter. Detta
uttrycks bl a på följande sätt.

Skolstyrelsen behandlar ungefär 50 ärenden i månaden. Det är bara
vissa av dessa som uppmärksammas av massmedierna. Vi tror att de
ärenden som blir publicerade är sådana som pressen antar väcker
intresse eller är säljbara, nyheter med färg helt enkelt 00. Vi
tror att pressen gärna tar upp nyheter som man anser säljbara 
gärna sådana nyheter som visar hur kommunalpolitiker och kommu
nala tjänstemän skor sig på andras bekostnad.
(tjänsteman 3)

I nyheterna prioriteras ärenden som rör centralorten framför
ärenden som rör de perifera orterna. Dessutom prioriteras ären
den som rör orter där tidningarna söker nya prenumerantero
(politiker 4)
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De kategorier som avgör att ett ärende ska publiceras är att det
intresserar många och att det är negativt ur den rådande opinio
nens synpunkt. Ofta kommer beslutsfattarna att framstå som dumma.
(tjänsteman 5)

Flera av de tillfrågade hävdar att tidningarna vanligen
bevakar oenighet inom den politiska eliten (även om undan
tag finns och särskilt poängteras aven intervjuad), samt
att pressen också ger stor uppmärksamhet åt oenighet mel
lan politikerna och deras väljareo

Det (ärenden som lokalpressen slår upp som nyheter) är sådana
ärenden där de kan få komma med myndighetskritik. Eller också
ärenden där det finns minoritetsopinioner som man kan stödja.
Vissa frågor ligger också i tiden: t ex naturvård, hälsofrågor,
daghem, bullerproblem.
(tjänsteman 2)

De ärenden som blir särskilt uppmärksammade är sådana där poli
tiska motsättningar förekommer: politiska motsättningar bevakas
noga. Vad man dessutom gärna rapporterar om är motsättningar mel
lan löst bildade aktionsgrupper och myndighetero
(politiker 3)

Tidningarna verkar intressera sig för nyheter där någon - ett
barn, en fattig, någon annan resurssvag - inte får sin rätt ....
Problemet för dem är bara att få tag på någonting som skildrar
sådana saker. Det urval de lämnar är mycket slumpmässigt.
(tjänsteman 3)

Pressen tar upp ärenden där det finns oenighet i nämnden eller i
varje fall oenighet i fullmäktige .... Tidningarna undviker att
skriva om vissa stridsfrågor där det borgerliga blocket står mot
det socialdemokratiska.... }1an tar upp oenighet i fullmäktige
men man bevakar dåligt de lägre instanserna,
(politiker 4)

Som synes skymtar flera nyhetsvärdes faktorer fram i
förvaltningsrepresentanternas beskrivning av lokalpressens
(främst lokaltidningens) publiceringsmönster. Kontinuiteten
betonas ("pressen kör fast vid vissa ämnen"), liksom vad
jag har kallat konflikt och negativitet ("politiska mot
sättningar" bevakas noga, precis som sådant som kan vålla
olägenheter för läsarna) o Man pekar också på prominensfak
torn - de tyngre nämnderna hårdbevakas liksom de större
orternao Men kanske framför allt: säljbarheten (som ligger
implicit i flertalet nyhetsvärdesfaktorer) betonas av po
litiker och tjänstemän. Tidningarna bevakar sensationer
för att kunna säljas - och nyhetsurvalet sker till stor
del med sikte på hur nyheterna sedan kan utformas.

VILKA ÄRENDEEGENSKAPER ÄR VANLIGA I TIDNINGARNA? De fak
tiska resultaten av mina innehållsmätningar redovisas in
ledningsvis i tabellerna 5:8 och 5:9. Tabellerna visar hur
vanlig varje ärendeegenskap är, dels i protokollen, dels
i respektive tidning. Tabell 5:8 rapporterar data som gäl
ler samtliga ärenden under hösten 1975, medan tabell 5:9
gör sanuna .sak beträffande ärenden som behandlats i topp
organen, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, under vå
ren 1976.
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Tabell 5:8. Ärendeegenskaper i tidningarna samt i alla protokoll
hösten 1975. Raden märkt "Kommunen måste betala" betyder
att 11 procent av ärendena i protokollen kännetecknas
av kommunal extrautbetalning mot 21 procent av ärendena
publicerade i lokaltidningen och 27 procent av ärendena
publicerade i regionaltidningen. + 21 indikerar X2 över
3.84, ++ 27 X 2 över 6.630

Procentandel ärenden med respektive egenskap i

Protokoll Lokaltidningen Regionaltidningen
(n=72l) (n=42) (n=5l)

Lång beslutspro-
cess 62 69 71
Specialreglerad
nämnd 57 14 22
Fakultativ nämnd 13 12 10
Oenighet inom
nämnd 7 10 12
Oenighet mellan
kommunala organ 6 ++ 17 ++ 16
Taxor och avgifter 4 5 4
Avslutande/icke-
påbörjande 17 24 24
Kommunen måste
betala 11 + 21 ++ 27
Privatperson mås-
te betala 2 5 6
Motion 1 ++ 14 4
Idrottsanlägg-
ningar etc 5 ++ 14 ++ 16
Fritidsrollen 29 36 37
Fler än 10 perso-
ner berörs 49 ++ 86 ++ 92
Fler än 10 resurs-
svaga berörs 22 31 ++ 43
Skolor 17 12 10
Social verksamhet 6 7 ++ 18
Topporgan 35 ++ 81 ++ 75
Resurssvaga berörs 41 40 47
Tätort 70 71 80
Bostäder/hus 25 7 4
Trafik 9 14 10
V/a & miljö 7 9 10
Boenclerollen 22 31 20
Bidrag & stöd 8 ++ 19 ++ 20
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Tabell 5:9. Ärendeegenskaper i tidningarna samt i topporganens
protokoll våren 19760 Tabellens översta rad betyder
att 45 procent av ärendena i protokollen kännetecknas
av lång beslutsprocess mot 74 procent av ärenden pub
licerade i lokaltidningen och 65 procent av ärenden
publicerade i regionaltidningen. ++ 74 indikerar-X 2
över 6~63, + 65 ~2 över 3.84.

Procentandel ärenden med respektive egenskap i

Protokoll Lokaltidningen Regionaltidningen
(n=177) (n=53) (n=31)

Lång beslutspro-
cess 45 ++ 74 + 65
Specialreglerad
nämnd 13 ++ 25 23
Fakultativ nämnd 5 4 3
Oenighet inom
nämnd 16 ++ 28 29
Oenighet mellan
kommunala organ l 2 3
Taxor och avgifter l 2 O
Avslutande/icke
påbörjande 2 4 3
Kommunen måste
betala 44 45 45
Privatperson
måste betala 3 O O
Motion/inter-
pellation 18 ++ 40 + 36
Idrottsanlägg-
ningar etc 10 15 13
Fritidsrollen 14 + 25 13
Fler än 10 perso-
ner berörs 74 81 84
Fler än 10 resurs-
svaga berörs 25 36 32
Skolor 5 6 10
Social verksamhet 6 8 10
Resurssvaga berörs 37 47 39
Tätort 73 68 77
Bostäder/hus 18 23 23
Trafik 8 9 3
V/a & miljö 14 8 13
Boenderollen 41 38 41
Bidrag & stöd 10 8 10
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Det är dock ITlissvisande att bedöma tidningarnas publi
ceringspolitik enbart med utgångspunkt från hur stor andel·
varje händelsetyp utgör av tidningsinnehålletQ Händelse
typernas förekomst i verkligheten (dvs i protokollen) mås
te också beaktas o Ser man enbart till tidningsinnehållet
ter sig t ex den höga förekomsten av ärenden med lång be
slutsprocess bland antalet publicerade ärenden i tabell
5:8 som synnerligen intressant: av de ärenden som regio
naltidningen publicerat har ju hela 71 procent utmärkts
av lång beslutsprocesso Men andelen överstiger inte märk
bart andelen ärenden med lång beslutsprocess i protokol
len - regionaltidningen rapporterar om långvariga ärenden
i ungefär den omfattning som dessa har i det politiska li
veto Därför har chi två-värden beräknats för att jämföra
varje ärendeegenskaps förekomst i protokollen med dess
förekomst i respektiv~ tidning o

Där ärenden med en viss ärendeegenskap förekommer på
tagligt oftare i en tidning än i protokollen från samma
period har detta markerats med + (om värdet på chi två över
stiger 3

0
84) eller ++ (om värdet på chi två överstiger 6 0 63) o

Förekommer ärendeegenskaperna anmärkningsvärt mer säl-
lan i tidningarna än i protokollen har - eller -- marke-
rat detta. De två kritiska chi två-värdena är godtyckligt
valda och sammanfaller med de kritiska värdena på 95- res
pektive 99-9rocentsnivån.

Enligt chi två-analysen som markerats i tabell 5:3
är t ex andelen publicerade ärenden som vållat oenighet
mellan olika kommunala instanser anmärkningsvärde Bland de
övriga artiklarna utgör de en blYGsam andel, men andelen
är mer än tre gånger så stor som andelen oenighetsärenden
i de undersökta orotokolleno Det är således uppenbart att
båda tidningarna: bland samtliga nämnders ärenden hösten
1975, överrapporterar ärenden som orsakat oenighet mellan
kommunala organ. I termen överrapportering ligger inget
värdeomdöme: ärenden med oenighet är helt enkelt vanligare
i pressen än i verkligheteno

VILKA ÄRENDEEGENSKAPER PUBLICERAS VANLIGEN? Tabellerna
5:8 och 5:9 kan naturligtvis räknas om på andra ledden, så
att procentberäkning sker på varje ärendeegenskap och inte
på tidnings- eller protokollinnehållet. Av 40 ärenden som
lett till skiljaktiga uppfattningar på olika håll inom
förvaltningen (se tabell 5:8: knappt 6 procent av 721 ären
den) publiceras 7 stycken (se tabell 5:8: vart sjätte
publicerat ärende, eller runt 17 procent av 42 publice
rade). Av alla ärenden som vållat oenighet mellan organ
publiceras alltså 18 procent. Siffran återfinns i tabell
5:10. Både den och tabell 5:11 har beräknats på det an
tydda viset.

Tabellerna 5:10 och 5:11 är lättare att utläsa och ut
värdera än tabellerna 5:8 och 5:9 eftersom de klarare ut
visar vilka ärendeegenskaper som överrapporteras eller
underrapporteras. Däremot förklarar de knaDPast hur tid
ningsinnehållet ser ute Tabellerna kan sägas bilda upptakt
till avsnittet som behandlar rnultivariata försök att ana-
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lysera nyhetsurvalet - där ses ju varje ärendeegenskap
som en oberoende variabel som antas påverka publicerings
benägenheten, den beroende variabelno

SLUTSATSER. Det är tydligt att ganska få ärendeegenskaper
uppvisar geno~gående samband med publicering - något fler
samvarierar kraftigt åtminstone någon av perioderna. Dess
utom motsägs vissa förhandsantaganden av data: ärenden med
kort behandlingstid, behandlade i någon specialreglerad
nämnd, som handlar om bostäder blir sällan publicerade
1975 (och mycket riktigt: av 224 byggnadsnämndsärenden
publiceras endast 2).

Låt mig sammanfatta sambandsmönstren för varje ären
deegenskap nyhetsvärdesfaktorviso Kontinuitet och preg
nans förefaller utmärka rapporteringen av topporganen
1976 eftersom tidningarna (särskilt lokaltidningen) då över
rapporterar ärenden med lång behandlingstido Nyhetsvärdes
faktorerna om sensation, förutsägbarhet och närhet får
inget stöd (delvis kanske för att de representeras av
ytterligt få indikatorer). Negativitet och konflikt får
visst stöd (särskilt 1975), och detsamma gäller storleko
Prominens får starkare stöd, åtminstone vad gäller ärenden
från 1975. Personlig anknytning får stöd för båda urvals
periodernao Relevansvillkoren får knappast stöd, möjligen
för 1975.

Ser man i stället till om ärendeegenskaperna uttryc
ker ett ärendes innehåll eller dess formella- behandlings
gång blir skillnaderna mellan de båda ärendeu?psättning
arna lika tydliga. För samtliga nämnders ärenden 1975 gäl
ler framför allt att egenskaper som hör till ärendets inne
håll överrapporteras: vilken roll hos läsarna det berör,
vilken kommunal sektor det hamnar under, vilka konkreta
åtgärder som diskuteras. För topporganen 1976 överrapporte
ras så gott som enbart egenskaper som rör själva procedu
ren: behandlingens längd, vilka slags nämnder som disku
terat frågan, om oenighet uppstått, om motioner e d före
kommito Vad detta beror på är svårt att säga. Antagligen
är det lättare för en enskild journalist att upptäcka
(och inför andra på redaktionen rapportera) olikheter i
den yttre formen än olikheter i innehållet.

Jämförs de två ärendeuppsättningarna och publice
ringen av dem med varandra, framstår tidningarna som mer
lika varandra under varje tidsperiod än jämfört med varje
tidnings nyhetsurval som förblir likartat från den ena
perioden till den andra. Kriterierna för nyhetsurval tycks
alltså bero mindre på tidningen än på vad ärendena faktiskt
handlar omo Dels är det naturligtvis stor skillnad pd såda
na ärenden som behandlas av topporganen och alla övriga,
dels skiljer sig allmänt vårens diskussionsämnen från vad
som avhandlas under hösten då budgetbehandlingen äger rUffio
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Tabell 5:100 Ärendeegenskapers publiceringsfrekvens, alla ärenden
hösten 1975. Raden märkt "KoIIID1unen måste betala" betyder
att av ärenden som kännetecknas av konwunala extraut~

betalningar publiceras Il procent i lokaltidningen och
18 procent i regionaltidningeno + 11 indikerar ~2 över
3.84, ++ l8~2 över 6.630 Ärendeegenskaper som utmärker
färre ärenden än 20 har markerats med x.

Andel ärenden
kännetecknade av

Antal ärenden som publicerats i

Lokaltidningen Regionaltidningen

8

6

6

8

8

7

8

3
5

12

10

++ 14
4

++ 13

++ 21
7

++ 20

++ 23
++ 15

++ 18

8
8
l
9

10
6

++ 18

l
5

8

8
4

+ 11

8
++ 13

++ 10

++ 16
7

++ 18

Lång beslutsprocess
(n=449)
Specialreglerad nämnd
(n=408
Fakultativ nämnd (n=94)
Oenighet inom nämnd
(n=52)
Oenighet mellan kommu
nala organ (n=40)
Taxor och avgifter
(n=26)
Avslutande/icke påbör
jande (n=122)
Kommunen måste betala
(n=80)
Privatperson måste
betala (n=16)
Motion (n=8)
Idrottsanläggningar
etc (n =38)
Fritidsrollen (n=2ll)
Fler än 10 personer
berörs (n=355)
Fler än 10 resurssvaga
berörs (n=158)
Skolor (n=120)
Social verksamhet
(n=40)
Topporgan (n=252)
Resurssvaga berörs
(n=298) 6
Tätort (n=507) 6
Bostäder/hus (n=180) 2
Trafik (n=65) 9
V/a & miljö (n=5l) 9
Boenderollen (n=160) 8
Bi dr ag & s t ö d ( n =5 5) ++ 15
Samtliga ärenden
(n=72l).
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Tabell 5:11. Ärendeegenskapers publiceringsfrekvens, topporganen
våren 1976. Tabellens översta rad betyder att 49 pro
cent av ärenden kännetecknade av lång beslutsprocess
publiceras i lokaltidningen och 25 procent i re~ional

tidningen. ++ 49 indikerar ~2 över 6.63, + 25)( över
3.84. Ärendeegenskaper som utmärker färre ärenden än
20 har markerats med x.

Andel ärenden
kännetecknade av

Antal ärenden som publicerats i

Lokaltidningen Regionaltidningen

++ 54

++ 66

++ 49

++ 57
22

x

IS

19
19
22

7x

16
IS
lSx

20

IS

32

+ 34

+ 25

30

33

39
2S
3S
36x

16
27
24

x

31

Lång beslutsprocess
(n=80)
Specialreglerad nämnd
(n=23)
Fakultativ nämnd (n=9)
Oeninghet inom nämnd
(n=2S)
Oenighet mellan kommu
nala organ (n=2)
Taxor och avgifter
(n=2)
Avslutande/icke påbör
jade (n=3)
Kommunen måste betala
(n=77)
Privatperson måste
betala (n=5)
Motion/interpellation
(n=32)
Idrottsanläggningar
etc (n=17)
Fritidsrollen (n=25)
Fler än 10 personer
berörs (n=13l)
Fler än 10 resurssvaga
berörs (n=45)
Skolor (n=S)
Social verksamhet (n=ll)
Resurssvaga berörs
(n=65)
Tätort (n=130)
Bostäder/hus (n=32)
Trafik (n=14)
V/a & miljö (n=25)
Boenderollen (n=73)
Bidrag & stöd (n=17)
Samtliga ärenden
(n=177)
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I1ULTIVARIATl\ AHALYSER AV NYHETSURVAL

ANALYSSÄTT OCH RESULTAT. För att belysa de många ärende
egenskapernas inbördes styrka och hur mycket de tillsam-
mans förmår förklara har ett antal stegvisa regressionsana
lyser och diskriminantanalyser utförts, med publicering i
lokaltidningen respektive publicering i regionaltidningen som
dikotoma beroende variabler (dvs, i diskriminantanalyserna
två grupper i den beroende variabeln). Resultaten av dessa
analyser redovisas jfulsides i de följande tabellerna 5:12
och 5:13 (som redovisar data från hösten 1975) samt 5:14
och 5:15 (som rapporterar data från topporganen våren 1976) .
Den stegvisa proceduren har avbrutits enligt standardvill
koret för diskriminantanalysen. Andelen förklarad variation
är lika hög med båda analysmetoderna (det som redovisas är
R2 respektive den kvadrerade kanoniska korrelationen), och
de (standardiserade) koefficienter som svarar mot varje
ärendeegenskap förhåller sig genomgående monotont mot var
andra. Dessutom redovisas korrelationskoefficienter för
att dessa nollordningssamband enkelt ska kunna jämföras
med den partiella samvariationeno Resultatredovisningen
skiljer sig från de tidigare genom att de två måtten på
oenighet här slagits samman o

Bland alla nämnders ärenden 1975 tycks nyhetsvärde
framför allt bestå i att ärendet angår många människor,
behandlas i ett topporgan eller utlöser oeniqhet inom
eller mellan instanser. De ärendeegenskaper som förefal
ler leda till publicering av topporganens ärenden 1976 är,
återigen, att oenighet v~llats samt dessutom att ärendet
präglats av motion eller interpellation och att det be
handlats i specialreglerad nämnd. Storlek, prominens,
konflikt och förutsägbarhet är nyhetsvärdesfaktorer som
beaktaso Dessa berör ärendets behandling i högre grad än
dess innehållo

De ärendeegenskaper som förklarar mest av variation
i publiceringsbenägenhet är ungefär desamma för båda tid
ningarna, även om det för båda åren är lättare att predi
cera lokaltidningens rapportering. Mellan åren skiftar de
mest betydelsefulla ärendeegenskaperna något och det är
lättare att förklara urvalet av nyheter som enbart gäller
topporganens verksamhet.

RESULTAT SOM RÖR FÖRKLARAD VARIATION. Andelarna förklarad
variation är inte särdeles höga, men de är genomgående 9å
sådan nivå att analyserna är värda tolkningsförsök - de
kanoniska korrelationerna är nämligen över .300 Tabellerna
5:16, 5:17, 5:18 och 5:19 redovisar hur mycket av den to
tala andelen förklarad variation som de tre först intro
ducerade ärendeegenskaperna bidrar med - dels i den ord
ning som de introduceras (dvs deras stegvisa tillskott
till R2), dels hur mycket de skulle tillägga om de intro
ducerades sist i ekvationen (dvs de kvadrerade semiparti
alkorrelationerna, uttryckta som tillägg till R2). Det
stegvisa tillskottet och det unika skiljer sig helt natur
ligt åt, vanligen så att det unika är mindre.
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Tabell 5:12. Nyhetsurval i lokaltidningen hösten 1975: utfall av
stegvis diskriminant- och regressions analys samt
korrelationsanalys

Diskriminant
analys

Regressions
analys

Korrelations
analys

STANDARDISERADE
KOEFFICIENTER FÖR: l

Motiana .67
Topporgan

a
.40

Många berörs .18
Oenighet .15
Bidrag .14
Avslutande .11
Fritidsrollen .20
Bostädera -.22
Kort beslutsprocess -.11
Boenderollen .11

FÖRKLARAD VARIATION
(KVADRERAD KANONISK 0.17
KORRELATION resp R2)

GRUPPMEDELTAL FÖR:

Ärenden publicerade
i lokaltidningen 10656

Opublicerade ärenden -0.102

.28 .31

.17 .24

.08 .18

.06 .09

.06 .11

.05 .05

.08 .04
-.10 -.10
-.04 -.03

.02 .05

0.17 0.17

l Tecknen för diskriminantfunktionskoefficienterna och gruppmedel
talen har vänts för att öka jämförbarheten.

a = variabeln ger anmärkningsvärt tillskott till R2 (F överstiger
kritiskt värde på 95-procentsnivån) om den introduceras sist.
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Tabell 5:13. Nyhetsurval i regionaltidningen h5sten 1975: utfall av
stegvis diskriminant- och regressionsanalys samt
korrelationsanalys

Diskriminant
analys

Regressions
analys

Korrelations
analys

STANDARDISERADE
KOEFFICIENTER FÖR: l

Många berörs
a

.46
Topporgana .46
Social verksamheta .40
Oenigheta 025
Idrottsanlägg-
ningar etca .19
Kort beslutsprocessa -.23
Kommunen måste
betala 018
Boenderollen -.17
Avslutande .12
V/a & miljö .11

FÖRKLARAD VARIATION 0.14

GRUPPMEDELTAL FÖR:

Ärenden publicerade i
regionaltidningen 1.375

Opublicerade ärenden -0.105

.17 .24

.18 .23

.15 .15

.09 .13

.07 .13
-.09 -005

.07 .14
-.17 -002

.04 .05

.04 .03

0 .. 14 0.14

l Tecknen för diskriminantfunktionskoefficienterna och gruppmedel
talen har vänts för att öka jämf5rbarheten.

a = variabeln ger anmärkningsvärt tillskott till R2 (F överstiger
kritiskt värde på 95-procentsnivån) om den introduceras sist.



121

Tabell 5:14. Nyhetsurval i lokaltidningen av topporganens ärenden
våren 1976: utfall av stegvis diskriminant- och
regressionsanalys samt korrelationsanalys

i
~

I

Diskriminant
analys

Regressions
analys

Korrelations
analys

STANDARDISERADE
KOEFFICIENTER FÖR: l

Kort beslutsprocessa -029
Motion/interpe11a-
tiona .64
Oenigheta 041
Specialreglerad
nämnda .32
Trafik

a
.24

Idrottsanlägg-
ningar etc .22
Avgift 016

FÖRKLARAD VARIATION 0031

GRUPPMEDELTAL FÖR:

Ärenden publicerade i
lokaltidningen 0.849

Opublicerade ärenden -0.363

-015 -037

.36 ~37

.23 .. 24

.18 .22

.13 .04

012 012
009 .05

0,,31 0.31

l Tecknen för diskriminantfunktionskoefficienterna och gruppmedel
talen har vänts för att öka jämförbarheten.

a = variabeln ge'r anmärkningsvärt tillskott till R2 (F överstiger
kritiskt värde på 95-procentsnivån) om den introduceras sist.
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Tabell 5:15. Nyhetsurval i regionaltidningen av topporganens ärenden
våren 1976: utfall av stegvis diskriminant- och
regressionsanalys samt korrelationsanalys

Diskriminant
analys

STANDARDISERADE
KOEFFICIENTER FÖR: l

Regressions
analys

Korrelations
analys

Motion/interpella-
tiona .66
Oenigheta .62
Skolor .35
Specialreglerad
nämnd .32
Tätort .24
Fritidsrollena -.54
Idrottsanlägg-
ningar etc .44
Många berörs .22
Markplanering .20

FÖRKLARAD VARIATION 0.14

GRUPP~~DELTAL FÖR:

Ärenden publicerade i
regionaltidningen 0.823

Opublicerade ärenden -0.175

.25 021
023 016
.13 011

.12 .13
009 .04

-020 -.02

017 .05
.08 010
.08 -001

0.14 0014

l Tecknen för diskriminantfunktionskoefficienterna och gruppmedel
talen har vänts för att öka jämförbarheten.

a = variabeln ger anmärkningsvärt tillskott till R2 (F överstiger
kritiskt värde på 95-procentsnivån) om den introduceras sist.
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Lokaltidningens publicering kan 1975 till 14 procent
förklaras enbart av de två egenskaperna att motion förekom
mit och att ett topporgan behandlat ärendet. För samma
ärenden kan något mindre, la procent, av regionaltidning
ens publicering förklaras av att ärendet berör många, det
behandlas av topporgan och det gäller social verksamhet 'i
någon form. När det så gäller topporganens sammanträden
1976 kan hela 25 procent av lokaltidningens publicering
tillskrivas de tre först introducerade ärendeegenskaper
na: beslutsprocessen är lång, motion eller interpellation
väcks och oenighet uppstår på något ställe. Av regional
tidningens publicering förklaras 8 procent (procentande
larna i tabell 5:19 är avrundade) av motion/interpella
tion samt oenighet.

Tabell 5:16. Fördelning av R2 : lokaltidningeas nyhetsurval~ alla
ärenden 1975

Ärendeegenskap Tillägg till R2

Stegvist Unikt

Hotion
Topporgan
Hånga berörs
(R2 med 10 variabler)

.10

.04

.01

.07

.02

.00

Tabell 5:17. Fördelning av R2 : regionaltidningens nyhetsurval, alla
ärenden 1975

Ärendeegenskap Tillägg till R2

Stegvist Unikt

Många berörs
Topporgan
Social verksamhet
(R2 med 10 variabler)

.05

.03

.02
(.14)

.03

.03

.02

Tabell 5:18. Fördelning av R2 : lokaltidningens nyhetsurval, topp
organens ärenden 1976

Ärendeegenskap Tillägg till R2

Stegvist Unikt

Kort beslutsprocess
Motion/interpellation
Oenighet
(R2 med 7 variabler)

.14
007
.04

(031)

.02
o 11
004
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Tabell 5:19. Fördelning av R2 : regionaltidningens nyhetsurval, topp
organens ärenden 1976

i

Ärendeegenskap Tillägg till R2

Stegvist Unikt

Motion/interpellation
Oenighet
Skolor
(R2 med 9 variabler)

.04

.04

.05
(.14)

.05

.04

.05

DISKUSSION AV RESULTATEN

TILLBAKABLICK. De två undersökta tidningarna publicerar
delvis olika ärenden och olika typer av ärendeno Av regio
naltidningens rapporter kring ärenden är ungefär hälften
unika och hälften handlar om samma ärenden som lokaltidning
en valt att skildrao De andelarna är i stort sett konstanta
i båda de studerade perioderna, medan lokaltidningen ökar
andelen unika ärenden vid rapporteringen från topporganens
verksamhet.

Lokaltidningen förefaller i sin bevakning täcka fler
stadier i ett ärendes behandlingsgång än regionaltidningen.
Det händer oftare att lokaltidningen uppmärksammar ett
ärende innan detta ens blivit föremål för sammanträdesbe
handling, och oftare att lokaltidningen rapporterar om det
formella sista besluteto Man kan säga att lokaltidningen
(åtminstone när det gäller topporganens verksamhet 1976)
ger sina läsare större möjligheter att hitta upplysningar
om hur ärendebehandlingen går till och vad som har beslu
tats, liksom större möjligheter att själva påverka vad som
skero Samtidigt speglar detta tidningarnas ojämlika situa
tion: lokaltidningens kommunalreporter kan vid behov lägga
ut uppdrag på kvällsskiftet eller på någon av de fasta 10
kalkorrespondenternaD Regionaltidningens korrespondent ar
betar ensam och måste täcka andra saker än kon~unalpolitik,

även om merparten av det han skriver är kommunalt stoff.

Andelarna förklarad variation är inte enastående, sär
skilt inte i fråga om regionaltidningens nyhetsurval. De
är ändå inte nedslående låga utan i samma storleksordning
som kunde ha förväntats, bl a med tanke på att Schulz
(1976) redovisar ungefär liknande andelar förklarad varia
tion i sina försök att förklara tyska massmediers behand- 2ling av inrikespolitiska h~ndelser. I hans resultat är R ,
väl att m~rka, högre för nyhetsutformningen som g~ller

utrikespolitiko

Är då den oförklarade andelen av variationen i publice
ringsbenägenhet något som helt kan skyllas på slumpen, på
individuella idiosynkrasier hos journalister, på tillfäl
liga h~ndelser inom eller utom tidningen? Jag vill inte
tro deto Snarare är vissa av förklaringsvariablerna så
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grovt mätta att detta begränsar möjligheterna att ernå
höga samband.

RESULTATEN OCH JOURNALISTERNAS ARBETSSATT. Visserligen
uppenbarar sig många av uppslagen till artiklar ganska
slumpmässigt för journalisterna när de arbetar: i samtal
med personer om helt andra ting, vid läsningen av andra
tidningar, vid genomgång av post eller papper, vid blädd
ringen i det egna textarkivet. Men dessa plötsligt uppdy
kande tips prövas hela tiden mot kriterier som starkt på
minner om mina operationaliseringar av nyhetsvärdesfakto
rerna, och tipsen kontrolleras oftast med pålitliga (i
bland anonyma) standardkällor.

De nyhetsvärdes faktorer som journalisterna säger sig
fästa vikt vid överensstämmer till stor del med de visade
resultaten. Motioner specialbevakas, särskilt av lokaltid
ningens kommunalreporter som begär att få kopior på dem
innan de presenteras i fullmäktige (så att artikeln kan
skrivas i förväg och lagras, eftersom fullmäktigesamman
träd~na ofta slutar efter det att hans manus ska vara in
lämnade, medan regionaltidningen har senare pressläggnings
tid) . Oenighet överrapporteras, både mellan politiska par
tier eller olika delar av förvaltningen och när det gäller
invånares protester.

Att många berörs av ett beslut är viktigt för dess pub
licering. Topporganen ägnas en mer kontinuerlig och inten
siv uppmärksamhet och rapportering än övriga nämnder 
fullmäktige besöks av båda tidningarnas reportrar, samman
trädena i kommunstyrelsens arbetsutskott bevakas genom att
reportrarna omedelbart efteråt ringer upp en chefstjänste
man och ställer frågor främst om de punkter på den utsända
dagordning som de redan tidigare bedömt vara intressantao
I övrigt väljer båda journalisterna ofta att bevaka bygg
nadsnämnden (som ordnar särskilda presskonferenser), lo
kaltidningens utsände dessutom vanligen hälvsovårdsnämn
den, medan regionaltidningens man på platsen snarare föl
jer skolstyrelse och social centralnämnd o Detta avspeglas
dock inte helt i tidigare redovisade data.

En annan nyhetsvärdes faktor är nyhet: tipsen måste k~n

nas aktuella. Det t~cks inte alls in av mina mätningar ef
tersom den beroende variabeln, publicering i någon av tid
ningarna, inte tar hänsyn till hur snabbt publicering har
skett. Båda tidningarna säger sig vara först med väsentli
ga nyheter. Båda reportrarna tillämpar dessutom principen
att publicera materialet från fullmäktige, kommunstyrelse
och dess AU i flera (vanligen två) omgångar: dagen efter
mötet de ärenden som väckt mest omfattande diskussion och
oenighet, två dagar efter en lista med mindre viktiga el
ler sensationella beslut.

Lokaltidningens något bättre täckning av långa besluts
processer visas också av att denna ärendefaktor har kraf
tigt samband med publiceringsbenägenheten när det gäller
topporganen 1976. Flera av den tidningens kommunalreporters
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uppslag till nya artiklar kommer just från hans eget
textarkiv där han klistrat in alla tidigare artiklar om
varje ärende (med eventuella nödvändiga korrigeringar) .
Reportern skriver för detta arkiv (som i hög grad är ett
privat arkiv) för att kunna koppla på med nya fakta nästa
dag: vissa ordvändningar återkommer hela tiden. Förekoms
ten av ett flitigt använt textarkiv ökar sannolikheten
att långa beslutsprocesser (eller vad som antas bli långa
beslutsprocesser) noga uppmärksammas. Också regionaltid
ningens redaktör använder ett textarkiv, och båda arkive
rar utsända handlingar, en ytterligare garanti för att det
som redan hänt och redan publicerats kan publiceras ännu
en gång.
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6. TIDNINGARNAS NYHETSUTFORMNING

Obviously~ passing events that are typical or
representative don't make news just for that
reason; ... Our understanding of the world
precedes these stories~ determining which ones
reporters will select and how the ones that
are seleeted will be told.

Erving Goffman: Frame analysis

INTRODUKTION TILL RESULTATREDOVISNINGEN

DISPOSITION. Kapitlet försöker besvara en av de huvudfrå
gor som avhandlingsprojektet utgick från, nämligen: Hur
ser den information ut som lokalpressen lämnar om den kom
munala förvaltningen? Kapitlet svarar mot det tredje syf
tet, att beskriva och försöka förklara variationer i tid
ningarnas nyhetsutformning i fråga om nyheter kring kom
munalpolitik och kommunal förvaltning. Detta sker i prin
cip på tre olika sätt.

Närmast redovisas vilka ärendeegenskaper (desamma som
i kapitel 5) som kan förklara variationen i två slag av
nyhetsutformning. Dessa båda mått diskuteras närmare i det
avsnittet och är spaltcentimeter samt förekomst av kritik
mot den kommunala förvaltningen. Sättet varpå variationen
i dessa mått studeras är regressionsanalys. Regressions
analys mäter ju det samtidiga sambandet mellan flera obe
roende variabler (som, i likhet med dem jag prövar, kan
vara dikotomt kodade) och en beroende intervallskalekodad
variabel. Den regressionsmetod som används är s k stegvis
regressionsanalys: variablerna introduceras i den ordning
de samvarierar med den beroende variabeln och jag rappor
terar endast inverkan från de fem först accepterade vari
ablerna i varje ekvation.

Därefter redovisas i enkla tabeller synpunkter på de
båda tidningarnas nyhetsutformning, synpunkter som inhäm
tats med en enkätundersökning till ett antal nyhetskällor.
Enkäten gäller de ärenden som publicerades från topporga
nens förhandlingar 1976 och nyhetskällorna (en per arti
kel) fick bedöma tidningarnas behandling av detta stoff
några månader efter publiceringen. Nyhetskällornas reak
tioner är intressanta som en av flera tänkbara indikatio
ner på hur bra tidningarna är på att avbilda den kommunala
verkligheten. I anslutning till detta diskuteras ett
möjligt sätt att definiera objektiv journalistik. Dessutom
ger redovisningen möjlighet att se efter vilka typer av
nyhetskällor som ymnigast kritiserar lokalpressen.
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Det sista resultatavsnittet i kapitlet utgörs aven
kvalitativ innehållsanalys av de fyra mest utförligt pre
senterade ärenden som diskuterats under de två studerade
tidsperioderna - två ärenden från 1975, två från 1976 .. Den
kvalitativa innehållsanalysen ska ses som ett försök att
komplettera och ge relief åt den kvantitativa analys som
i övrigt dominerar kapitel 5 och 60 Förhoppningsvis gör
denna typ av innehållsanalys händelserna i kommunen och
tidningarnas förhållningssätt till dessa mer synliga, sam
tidigt som uppslag lä~mnas till egenskaper i text eller
bland ärenden som här inte mätts kvantitativt men som skul
le kunna mätas kvantitativt i senare undersökningar. Att
analysmetoden kallas kvalitativ betyder inte att den är
skönsmässigt eller slarvigt upplagd - mina beskrivningar
av varje artikel följer ett bestämt schema.

De tre ansatserna kan tyckas en smula olikartade: ge
mensamma och särskilda slutsatser kommer därför att dis
kuteras i det avslutande avsnittet. Detta avsnitt försöker
dessutom ställa resultaten mot de undersökta journalis
ternas arbetssätt, ungefär som, i slutet av kapitel S,
resultaten som rörde nyhetsurval i hög grad visade sig
överensstfunma med hur kommunalreportrarna faktiskt väljer
ärenden att rapportera.

BAKGRUND FRAN FÄLTET. Under de inledande intervjuerna med
några vanligare nyhetskällor - politiker och tjänstemän 
visade det sig att många har ganska bestämda åsikter om
likheter och skillnader i de båda undersökta tidningarnas
uppmärksaInhet och kritik av kommunala myndigheter: sex av
tio menar att tidningarna skiljer sig åt i flera viktiga
avseenden, sju av tio anser att pressen lyfter fram nega
tiv kritik och förtiger positiva beslut. Låt miq först ge
exempel på några kritiska kommentarer om vad pressen ä9nar
stor uppmärksamhet.

Lokaltidningen har kanske ont om stoff och behöver fylla ut sidor.
Som vi ser det är de på lokaltidningen slavar under sin redige
ring - förstasidan kräver en fyrspaltig rubrik och därför måste
man ta upp ämnen som svarar mot en sådan rubrik. Deras rubriker
är ruskiga och för tankarna tilllöpsedelsrubriker. Vad som står
där är lösryckta citat som inte står för saken och inte ens står
för artikelns tendens. Rubrikerna är medvetna förvrängningar av
artiklarna. Det är synd eftersom många bara läser eller åtminsto
ne bara kommer ihåg rubrikerna.
(tjänsteman 2)

(Inga väsentliga ärenden har sidsteppats.) ... Däremot vinklar
lokaltidningen de ärenden som publiceras på ett sätt som de
kanske tror att läsaren finner intressant. Deras vinkling för
tankarna till kvällspressen. Inte minst rubrikerna är stötande.
När man läser texten under undrar man ofta: var det inte värre?
(tjänsteman 6)

De intervjuade uppehåller sig framför allt vid tidning
arnas sätt att - som det påstås - kritisera kommunala be
slutsfattare och dessas åtgärder.
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Mycket av det pressen skriver är alltså sensationer och innebär
kritik av myndigheterna. Pressen menar att tjänstemän och politi
ker inte förstår deras situation, att de sitter i sammanträde när
de egentligen borde prata med reportrarna, och att de vägrar läm
na kommentarer när de borde göra det. Men det är så att när re
portrarna ringer står nästan pressarna och väntar. De uppgifter
de får av ett intervjuoffer kan de inte granska. För dem innebär
nämligen nyhetsvärde att något måste vara alldeles aktuellt. Den
na brådska måste komma i konflikt med sanningen och sakligheten.
(tjänst~man 3)

När lokalpressen skildrar denna debatt (om sophämtningen) under
låter man att nämna flera saker. Man talar inte om att kommunen
i stora delar enbart har att följa lagar och förordningar som
stiftats på andra ställen. Man talar inte heller om att det finns
ett minoritetsyrkande att kon~unen bör bilda ett kommunalt bolag
för att ta hand om sophämtningen. Ett konwunalt bolag skulle kun
na fatta snabbare och flexiblare beslut än vad fullmäktige kan
göra. Man beskriver alltså en oenighet, men man underlåter att
beskriva orsakerna och man underlåter att beskriva konstruktiva
förslag som minoriteten har.
(politiker 2)

Lokalpressen vinklar och tar fram de negativa sidorna när de rap
porterar från socialförvaltningens arbete. Man har t ex beskrivit
lokalfrågorna för förvaltningen på ett tendentiöst sätt. Man fick
det att framstå som om tjänstemännen på socialkontoret satt i
knäna på varandra och överhuvud taget hade det för trångt. Före
invigningen av det nya servicehuset ... skrevs det bara om de
negativa sidorna och felen på detta hus. på grund av att man hade
inlett denna kritiska pressdebatt så bevakade inte lokalpressen
själva invigningen. Man kan alltså skildra felaktigheter och man
kan skildra nedläggelser, men man återvänder inte till pensio
närerna som har flyttat in i nya ålderdomshem och frågar hur de
mår.
(tjänsteman l)

De här kommentarerna är inte unika. Flera andra tjäns
temän eller politiker bekräftar oberoende av varandra det
här synsättet på vad som har skett. Alla citaten innebär
variationer på tre slags teman. Det ena är: Förstå oss,
förstå hur vi jobbar. Det andra temat är: Tidningarna har
inte tid - de har inte tid att följa upp tipsen så nog
grant som de borde och de har inte tid att komma tillbaka
för att se vad som sedan hände. Det tredje temat är: Pres
sen bestämmer sig för en åsikt (som är negativ gentemot
flertalet politiker) och sedan behåller de den.

Finns det då några skillnader mellan de två tidningar
som regelbundet bevakar förvaltningens arbete? Något av
detta har redan framskymtat och åsikten om hur mycket bätt
re regionaltidningen är framförs på olika sätt men med sam
ma innebörd.

Det finns en avgjord skillnad mellan ... lokaltidningen och re
gionaltidningen. Regionaltidningen skriver mera i referatform, i
redovisningsform... 0 Lokaltidningen tar gärna ställning på ny-
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hetsplats medan regionaltidningen refererar .... Regionaltid
ningen har förmodligen ett bättre samarbete med den kommunala
förvaltningen. Man har fler informella kontakter och det byg
ger bl a på att man kan bevara förtroenden som man får från
tjänstemän och politiker. Mellan lokaltidningen och kommunalför
valtningen råder det i stället ett krig - man kan i alla fall ta
la om förtroendekris.
(tjänsteman l)

Det kan sägas att regionaltidningen är mera vederhäftig, mer öp
pen för positiv information. Regionaltidningen följer på ett bätt
re sätt de olika nämndernas beslut. En del av förklaringen till
lokaltidningens uppförande kan vara att lokaltidningen har stor
omsättning på sina redaktörer .... Det händer mycket sällan att
man frågat de berörda, politikerna eller tjänstemännen. I stället
intervjuar man vanliga människor eller intervjuar några få tjäns
temän och så vinklar man sedan dessa informationer. Det kan hän
da att man talar med två olika beslutsfattare efter varandra utan
att underrätta den andre att man talat med en före och så slår
man sedan upp detta som en slags oenighet mellan dessa två per
soner.
(politiker l)

De båda lokaltidningarna skiljer sig åt på flera punkter. Ofta
brukar lokaltidningens rapporter komma dagen efter regionaltid
ningens .... Lokaltidningens reportrar är utestängda från all
informell informationsspridning.
(politiker 4)

Tidningarna ska kritisera, självklart, men kritiken ska vara rik
tig. Lokaltidningen är ofta osaklig och publicerar sakfel. Ett
annat stort fel med tidningen är att man inte låter båda sidor
komma till tals. Regionaltidningen är betydligt korrektare.
(tjänsteman 6)

Här framträder bilden av två ganska olika pressgrannar.
En är korrekt och har tillgång till de viktigare (eller åt
minstone mest inflytelserika) nyhetskällorna. Den andra,
lokaltidningen, är hejigare och fräckare. Lokaltidningen
får inte svar när den frågar och dessutom frågar den för
få centrala beslutsfattare; det är två av dess fel, och
felen har sannolikt samband med varandra.

NYHETSUTFO~~ING OCH ÄRENDEEGENSKAPER

MATT pA NYHETS UTFORMNING. Antalet variabler som ursprung
ligen kodats för att beskriva varje tidningsartikel är
ganska stort och mellan dessa variabler finns starka in
terkorrelationer. För att verkligen kunna analysera data
m~ste variablernas antal nedbringas. Jag har valt att kon
centrera framställningen till två mått - spaltcentimeter
samt kritik mot kommunens förvaltning. Jag ska motivera
varför.

Valet av spaltcentimeter är uppenbart berättigat efter
som spaltcentirneter är ett entydigt mått, ofta använt och
här kodat med stor precision (även om det - se bilaga l -
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kan vara svårt att avgöra exakt var en artikel eller ett
stycke slutar och nästa tar vid). Möjligen kan det invändas
att måttet inte är fullgott om det ska användas vid jämfö
relser mellan tidningar av olika storlek. Sådana jämförel
ser sker ju inte här- jag redovisar enbart försök att för
klara variationen i ytmåttet. Om det varit nödvändigt att
jämföra vilken yta olika stora tidningar ägnat ett visst
ämne skulle det vara bättre att beräkna den kodade arti
kelns andel av tidningssidan, eventuellt efter 'att ha kor
rigerat för sidans i övrigt största artikel så att ojämn
heter i materialflödet mellan olika dagar också hålls nå
gorlunda konstant (se Rosengren, 1973). Jag har använt ett
mått på sådana s k standard units - en artikels del av
tidningssidan när den största artikeln på sidan räknats
bort - och det måttet korrelerar ytterst kraftigt med
spaltcentimetermåttet, så kraftigt att det här kan anses
mäta samma sak. Flera andra mått korrelerar också kraftigt
med måttet på spaltcentimeter.

Det andra måttet är förekomst av negativ kritik mot den
kommunala förvaltningen. Med negativ kritik avses att tid
ningen (med journalistens egna ord eller genom att citera
andra personer) påtalar eller hävdar något av olagligheter,
rättstvister, slöseri med medel, ineffektivitet eller då
lig planering. Måttet har utvecklats av Birgersson m fl
(1971) och har senare använts av Ejbye-Ernst m fl (1975).
Som det används här är den beroende variabeln antalet ar
tiklar om varje ärende som innehållit kritik mot den kom
munala förvaltningen eller någon representant för den. Mät
ningen är tillfredsställande reliabel (se bilaga l).

VAD KAN FÖRKLARA VARIATIONER I SPALTCENTIMETER? Tabell 6:1
visar utfallet av regressionsanalyser och korrelationsana
lyser med spaltcentimeter som beroende variabel. För att
ge en uppfattning om hur stort material det rör sig om kan
antalet spaltcentimeter som ägnas åt kommunalt behandlade
ärenden hösten 1975 (den övre delen av tabell 6.1) jämfö
ras med det utrymme som bestås artiklar som behandlar an
nat än just protokollförda ärenden inom den kommunala för
valtningen och kommunalpolitiken. Lokaltidningen har under
de studerade veckorna avsatt ungefär 5 000 spaltcentimeter
åt ärenden, nära 4 000 åt andra händelsetyper. Regional
tidningen har i stället ägnat nära l 500 spaltcentimeter
åt ärenden och något under 2 000 åt annat kommunalt materi
al (jämför bilaga 5).

Vad förklarar då variationer i den yta som olika ären
den ges av respektive tidning? För alla nämnders ärenden
1975 gäller att båda tidningarna ger stort utrymme åt ären
den som behandlar boenderollen i någon form (dock inte när
denna specifikt gäller bostäder). Båda ägnar således utrym
me åt ärenden som i denna mening är relevanta för läsarna.
Lokaltidningen avsätter dessutom jämförelsevis många spalt
centimeter åt ärenden av viss storlek (som angår många el
ler som faller under en förvaltningsgren med många anställ
da), under det att regionaltidningen överrapporterar nega-
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Tabell 6:1~ Nyhetsutformning; $paZtcentimetero De fem först introdu~

cerade variable~nq i stegvisa regressionsanalyser, beta
koefficienter och korrelationer

Standardiserade koefficienter från

Regressionsanalys Korrelationsanalys

LOKALTIDNINGEN, 1975

Trafik~

Boenderollena
Skolor
Många bGrör~

Bostäder

REGIONALTIDNINGEN, 1975

Boendero11ena

Bostäd~rgl

Oenigha.t9-
Avs1utand.e

a

Speciqlr~glerad nämnd

LOKALTIDNINGEN, 1976

V/a & miljöa

Kort be~lutsprocess

Boenderollen
Speciglreglerad nämnd
Friticl$rpllen

REGI0NALTIDNINGEN, 1976

V/a &miljö
a

Bidraga -
Fritid$rol1en

a

Idrottsanläggningar
Mångg resurssvaga berörs

,,30
033
.23

-.19
-.18

.. 39
~ .. 25
.,.-.32

.31
""!I~O

~27

035.
021

~~18

.11
~.03

.13

~57

024
-~31

028
-~13

036

.. 25

.22

.20
-.20
-.10

.. 31
- .. 07
-.17

.18
-.08

026
019

-.03
-.08
-.03

.49

.19
-.03

,,03
-,,14

a = variabeln ger anmärkningsv~rt tillskott CF över kritiskt värd~
på 95~procentsnivån) om den introduceras sist.
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tivitet och konflikt, beslut som innebär avslutande och som
vållar oenighet. Båda tidningarna, särskilt lokaltidningen,
tycks alltså fästa större avseende vid faktorer som rör ett
ärendes innehåll än sådana som rör dess form och behand
lingshistoria.

Jämförs tidningarnas nyhetsutformning av topporganens
ärenden under våren 1976 framstår som särskilt tydligt att
ärenden som handlar om miljö- samt vatten- och avloppsfrå
gor ägnas stort utrymme. Äter prioriteras innehållsliga
faktorer framför ärendeegenskaper som har att göra med
ärendenas yttre historia, nu mest tydligt i regionaltid
ningen. (Det motsatta gällde ju nyhetsurvalet.)

Inga likheter uppträder mellan de två studerade ären
deuppsättningarna. Tidningarnas nyhetsutformning påverkas
mer av vad som händer inom den kommunala förvaltningen
(dvs vilka ärenden det är som studeras) än av någon ~gen

enhetlig redaktionell linje. De mest framträdande ärende
egenskaperna är nämligen mer lika varandra för respektive
tidsperiod (och typ av nämnder) än för respektive'tidning.
Olika saker har varit aktuella under de två jämförda åren
och tidningarnas rapportering om detta (mätt som spaltcen
timeter) har samband med till stor del samma ärendeegen
skaper. Detta är nu inte så konstigt eftersom tidningarna
har begränsat utrymme och därför kan driva endast ett fåtal
viktiga frågor under en avgränsad tidsperiod.

VAD KAN FÖRKLARA VARIATIONER I NEGATIV KRITIK? I tapell
6:2 summeras resultaten från fyra regressionsanalyser och
lika många korrelationsanalyser, nu med antalet artiklar
som riktat negativ kritik mot kommunens handläggning av
ett visst ärende som beroende variabel. Tendenserna på
minner i hög grad om dem som kunde konstateras för tidning
arnas fördelning av sidutrymme ~t olika typer av ärenden.

Båda tidningarna avsätter ett relativt stort utrymme
åt ärenden som berör människors boenderoll när de utformar
nyheter om samtliga nämnders arbete hösten 1975. Detta tol
kades tidigare SOl~ att tidningarnas anställda fäste vikt
vid åtminstone denna aspekt av vad som är relevant för lä
sarna att känna till och orientera sig om. Därutöver gäl
ler, återigen, att lokaltidningen ägnar stor yta åt stora
ärenden, som angår många eller som angår en kostnads- och
personalkrävande förvaltningsgren, medan regionaltidningen
tycks prioritera negativa ärenden. Båda kan sägas se mer
till ett ärendes innehåll än till dess behandlingshistoxia.

Bland topparganens ärenden från 1976 tycks båda tid
ningarna särskilt kritisera är~nden som gäller miljö, vat
ten och avlopp. Dessutom följer lokaltidningen sin princip
att hårdbevaka motioner även i fråga om den redaktionella
hållning som ägnas dessa. Lokaltidningen kritiserar för
hållandevis ofta behandlingen av ärenden där det förekom
mer motioner och interpellationer. Regionaltidningen be
står i stället med kritik åt ärenden där beslutet innebär
ett avslutande eller icke-påbörjande.

I
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Tabell 6:2. Nyhetsutformning: antal kritiska artiklar. De fem först
introducerade variablerna i stegvisa regressionsanalyser,
beta-koefficienter och korrelationer

Standardiserade koefficienter från

Regressionsanalys Korrelationsanalys

LOKALTIDNINGEN, 1975

Trafika

Boenderollena
Många berörsa I

Social verksamheta
Specialreglerad nämnd

REGIONALTIDNINGEN, 1975

Avslutandea
Boenderollena
Markplaneringa
V/a & miljöa

Bostäder

LOKALTIDNINGEN, 1976

V/a & miljö
Motion/interpellation
Idrottsanläggningar etc
Social verksamhet
Kommunen måste betala

REGIONALTIDNINGEN, 1976

V/a & miljöa

Avslutande
Fritidsrollen
Skolor
Kort beslutsprocess

.39

.23
- .. 33

.. 30

.27

.27

.36

.44
-.26
-.29
-.25

.25

.13

.20
-.17
-.12

.12

.12

.59

.34
-.18

.17

.14

.43

.31

.23
-.17

.03
-.09

026
.22

-.14
-.03
-.08

.25

.23
-.12
-.05

.09

.54

.22
-.02

.12

.. 11

a = variabeln ger anmärkningsvärt tillskott (F över kritiskt värde
på 95-procentsnivån) om den introduceras sist.
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Inte heller när det gäller tidningarnas kritiska ten
dens föreligger några större likheter mellan de båda ären
deuppsättningarnam Ater är alltså likheterna större mel
lan tidningar än mellan typer av nämnder som bevakas a

SUMMERINGo Ärenden som ägnas stort utrymme ser också ut
att bli särskilt hårt kritiseradeo Detta gäller båda tid
ningarnao Det är inte ägnat att förvåna eftersom båda tid
ningarna har så knappt om sidutrymme, anställda personer
och reportrars tid att de kan sägas vara tvingade att av
dela störst uppmärksamhet åt artiklar som innehåller någon
typ av ingående granskning av den kommunala förvaltningen o

Båda tidningarna ägnar stor uppmärksamhet åt frågor
som rör boendeförhållanden liksom miljö~! vatten- och
avloppsärendena Lokaltidningen lägger dessutom ned stort
arbete på att beskriva ärenden av visst omfång eller som
handlar om betydelsefulla personer, medan regionaltidning
en riktar sin uppmärksamhet mot ärenden med negativiteto
Uttryckt på ett annat sätt betyder detta att de två under
sökta tidningarna (i motsats till vad som var fallet när
det gällde urvalet 1976) baserar sin uppmärksamhet på ett
ärendes innehåll snarare än på den speciella procedur som
utmärkt dess behandling o

Varför är det så? En anledning kan vara att nyhetsur
valet vanligen måste ske snabbare än nyhetsutformningen
och ska kunna diskuteras av fler personer~ Vilka nyheter
som ska publiceras diskuteras av hela redaktionen vid mor
gonens inledande redaktionssammanträde? medan hur dessa
nyheter ska publiceras avgörs av den enskilde reportern
under dagens lopp, ibland också av redigerare och/eller
redaktionella chefer~ Detta skulle då tala för att krite
rierna för nyhetsprval måste vara något enklare än de som
gäller för nyhetsutformning, t ex genom att vara baserade
på om oenighet förekommit snarare än vad konflikten i så
fall gäller B Förklaringen kan tyckas konstlad, och den
stämmer inte in på regionaltidningens lokalkorrespondent o

Denne avgör till stor del själv vilka ärenden han ska pub
licera och han meddelar detta tilllänschefen så sent på
eftermiddagen att han redan hunnit skriva på vissa artik
larm

De visade tabellerna ger också vid handen att det är
lättare att förklara variationen i regionaltidningens upp
märksamhet än i lokaltidningens, åtminstone i fråga om be
handlingen av topporganens sammanträden våren 19760 Troli
gen är detta inget substantiellt resultat utan en följd
av det analyssätt som använtso Opublicerade ärenden har
skilts från analysen och lokaltidningens urval av dessa
kunde ju predieeras något bättre än regionaltidningense
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NYHETSKÄLLORNAS BEDÖMNING

METOD. Tillvägagångssättet finns beskrivet i kapitel 40
Sammanlagt insamlades bedömningar om 91 ärenden - 71 som
publicerats i lokaltidningen, 20 som omnämnts i regional
tidningen, i samtliga fall någon gång under perioden mars
maj 1976. Formuläret visas i bilaga 3~ Det innehöll nio
frågor med bundna svarsalternativo De flesta frågorna rör
vad som i liknande undersökningar - jämför referenserna
som nämns i kapitel 4 - brukar kallas subjektiva fel: upp
fattningar om brister i en tidnings handlingssätt som inte
låter sig objektivt kontrolleras. Jag kommer att redovisa
svaren på åtta av formulärets frågor (den nionde frågade
om det av artikeln framkom huruvida ärendebehandlingen var
avslutad eller ej) och för några av dessa redovisas frek
venserna för flera svarsalternativ.

RESULTATo De två tidningarna bedöms på markant olika sätt
(jämför tabell 6:3). En större andellokaltidningsartiklar
än artiklar i regionaltidningen anses bristfälliga (utom i
fråga om i vilken mån rapporteringen underskattar ärendets
framtida konsekvenser) o 14 av 20 artiklar i regionaltidning
en uppfattas vara helt felfria (i de bedömda avseendena)
mot 22 av 71 som publicerats i lokaltidningen. Läsaren kan
alltså i lokaltidningen hitta fler artiklar som är behag
liga för nyhetskällorna, men till priset av att dessemellan
läsa artiklar som dessa finner felaktigao

Det kan vara troligt att de båda tidningarnas allmänna
image - som denna framträder t ex enligt de intervjuer som
tidigare redovisades - färgar av sig på bedömningen av en
staka artiklaro Artiklarna som översändes till nyhetskällor
na var kopierade ur respektive tidning och det måste ha
varit uppenbart för bedömaren från vilken tidning varje be
dömt klipp härrörde. Lokaltidningens layout skiljer sig
från regionaltidningens genom att vara mer kvällstidnings
artad~ Förmodligen hade det varit svårt att komma runt för
handsinställningen genom att t ex skriva ut artiklarna på
neutralt papper: flera nyhetskällor skulle säkert ha kom
mit ihåg från vilken tidning respektive artikel hämtats
och andra undersökningar tyder på att försökspersoner gans
ka väl kan identifiera kamouflerade budskap från medier som
de är någorlunda förtrogna med (se t ex Hammargren &
Holmlöv, 1973) o

Skiljer sig då tidningarnas rapportering åt på det tyd
liga sätt som data i tabell 6:3 visar? Ett delsvar på den
frågan kommer att lämnas i den kvalitativa innehållsanaly
sen. Nyhetsurval och nyhetsutformning baseras på delvis
olika ärendeegenskaper men skillnaderna är knappast så
dramatiska som tabell 6:3 tyder påo Tabell 6:4 redovisar
en beskrivning av de 91 bedömda tidningsrapporterna - inte
heller här tycks de objektiva skillnaderna mellan de två
tidningarna vara särskilt stora eller entydiga.
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Tabell 6:3. Nyhetskällornas bedömning av artiklarna (%)

Procentandel (%)
Lokaltidningen Regionaltidningen

Faktafel (exkl stavfel)
Missvisande rubrik
Missvisande artikel
Diskrepans mellan rubrik
och artikel
För mycket kritik av förvaltningen
En parts förslag saknas
Ärendets konsekvenser överskattas
Ärendets konsekvenser underskattas
Nyhetskällan felciterad
KORREKTA ARTIKLAR
(Antal artiklar)

31
31
21

31
Il
25
13

3
17
31
(n=71)

5
15

5

10
O

10
O

10
O

70
(n=20)

Tabell 6:4. Utrymme och innehåll i bedömda artiklar

tledeltal/procentandel

Lokaltidningen Regionaltidningen

Spaltcentimeter
Attention Score
Intervjuer i artikeln
Bilder till artikeln
Kritik mot kommun i artikeln
Konflikt inom kommun påtalas
Konflikt med kommuninvånare påtalas
(Antal artiklar)

24~02

1.69
11 %
14 %
25 %
28 %

4 %
(n=7l)

31.33
1.85

10 %
10 %
30 %
25 %

5 %
(n=20)

Av sambanden mellan variablerna i tabell 6:3 och 6:4
att döma, är nyhetskällorna något mer kritiska mot sådana
artiklar som (a) innehåller kritik mot den kommunala för
valtningen, (b) påtalar oenighet, (c) är relativt korta
och (d) saknar intervjuer~ Det är rimligt: ett ökat utrym
me ger åtminstone i princip plats för en mer nyanserad
behandling, ett hörande av fler parter och en fylligare
bakgrundsbeskrivning~ (Sambanden redovisas inteo)

De flesta av missnöjesmåtten i tabell 6:3 silluvarierar
kraftigt med varandra. Flertalet interkorrelationer är höga,
över .400 En artikel som anses lida av faktafel uppfattas
alltså vanligen också som missvisande, alltför kritisk och
i avsaknad av viktig information. Detta antyder förekoms
ten aven underliggande missnöjesattityd hos nyhetskällor
na - att tidningens allmänna image smittar av sig på de
taljbedömningarna - och det antyder dessutom att uppfatt
ningen om en artikels korrekthet kan mätas med färre frå
gor än vad undersökare i allmänhet använder sig av. Men be
dömningen kan också antas bero på bedömaren, inte enbart på
det bedömda.
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KRITIK FRAN OLIKA TYPER AV NYHETSKÄLLORo Tabell 6:5 visar
hur missnöjet fördelas bland politiker och tjänstemän. De
intervjuer som tidigare delvis redovisats indikerar bl a
att tjänstemän är mer missnöjda än politiker, kanske bero
ende på att politiker kan behöva lokaltidningen för att be
hålla sin ställning inom partiet och de kommunala nämnderna
(jämför Moss, 1977) o Resultaten ger emellertid vid handen
att politiker och tjänstemän ungefär lika ofta finner ar
tiklarna felfyllda - utom när det gäller det allmänna in
tryck en artikel som helhet ger, vilket långt oftare bedöms
som missvisande av tjänstemän.

Tabell 6:5 rapporterar dessutom anmärkningar från topp
politiker och topptjänstemän tillsa~mmans: förvaltningsche
fer, partiordförande och nfumndordförande. Om dessa kan an
tas att de - i högre grad än politiker i allmänhet - är
beroende av att hålla sig väl med pressen- de figurerar
förhållandevis ofta i artiklar. Deras missnöje är dock
knappast särdeles stort, förutom att de ofta anmärker på
rubriksättningar.

Politiker från de två partier (s och vpk) som är i mi
noritet i kommunfullmäktige, slutligen, kunde tänkas inta
en i allmänhet mer skeptisk attityd till de två undersökta
tidningarna därför att dessa representerar den borgerliga
majoriteten. Vänsterpolitikerna uppfattar emellertid de
allra flesta artiklar som i stort sett icke missvisande.
Men de saknar rapporter om avvikande förslag (som de själ
va förmodligen framlagt), de saknar värdering av ärendenas
konsekvenser och de anser sig oftare feltolkade.

En enkel fyrfältsfigur kan visa om det sammanhang som
nyhetskällan uppträder i gör honom (eller i sällsynta fall
henne) mer eller mindre missnöjd. I arbetet med den kvali
tativa analysen av bl a samma artiklar tyckte jag mig kun
na se att det är den kritiserande som får störst utrymme
och vars inlägg placeras först, samt att sådana personer
varit nöjda med pressens rapportering medan deras motstån
dare anmärkt på påstådda felaktigheter. Det antagande som
jag här illustrerar har alltså uppkommit ur samma data som
det sedan studeras för - redan detta en statistisk styggel
se som gör resultatet otillförlitligt. Tabell 6:6 visar
(a) om nyhetskällan framfört kritik mot den kommunala för
valtningen (t ex mot andra politiker eller tjänstemän)
eller tillhört den segrande sidan vid en omröstning och
(b) om nyhetskällan anmärkt på två eller tre av: den re
fererande artikelns fakta, dess rubrik samt det intryck
artikeln ger som helhet. Ett klart samband mellan (till
fällig) triumf och litet missnöje (dvs höga värden i dia
gonalen från vänster ned till höger) skulle tyda på att
bedömarna låter sig påverkas av i vilket ljus deras egna
ståndpunkter återges. Tabellen baseras på de 50 artiklarna
som låter sig beskrivas i termer av kritik eller diskus
sion. Observationerna är. alltså för få och variablerna för
skeva för att egentligen tillåta detta förfaringssätt.
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Tabell 6:5. Hur olika typer av nyhetskällor bedömt artiklarna

Procentandel
Tjänstemän Politiker Chefer och S och vpk

ordförande opposition

Faktafel 27 25 28 27
Missvisande rubrik 32 25 40 27
Missvisande artikel 32 12 19 9
Diskrepans rubrik-
artikel 23 27 27 23
För mycket kritik 9 9 9 5
Förslag saknas 23 25 28 41
Överskattas 9 9 9 14
Underskattas 5 9 7 23
Felcitat 14 15 19 27
(Antal artiklar) (n=22) (n=67) (n=43) (n=22)

Bedömaren
framför kritik/vinner diskussion?

Bedömaren anser
artikeln inkorrekt
(på två av tre
punkter)

JA

NEJ

NEJ

3

5

8

JA

5

37

42

8

42

Figur 6:1. Samband mellan diskussionens stadium och nyhetskällans
bedömning

Mätt med Yule's Q ~r sambandet mellan attityd och por
trätterad situation starkt: -0,63. Det grundar sig som sagt
på ett alltför litet antal observationer och båda variab
lerna är ytterst skeva, men resultatet stämmer med antagan
det. En mindre andel gynnade nyhetsk~llor finner fel. Felet
ligger kanske inte helt hos tidningarna utan hos den verk
lighet som de beskriver och nyhetskällans uppfattning om
hur denna objektivt ska skildras.

ÄR TIDNINGARNA OBJEKTIVA? Det finns en mångfald defini
tioner på vad kravet om objektivitet i nyhetsförmedling
(som är ett krav för etermedier men inte för dagstidning
ar) egentligen ska betyda. Olika deltagare i senare skan-
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dinavisk och anglosaxisk debatt har framfört delkrav på
t ex sanning, relevans, prövbarhet, saklighet, balans,
neutral presentation, värderingsfrihet, redovisade värde
ringar, mångsidighet, icke-missvisande framställning samt
opartiskhet. Den definition av objektivitetsbegreppet som
jag här utgår från är föreslagen av Hermeren (1972) o Det
finnp andra definitioner - dessa kommenteras utförligt av
Fjaestad och -Tolmlöv (1977) - men jag anser Hermer§ns vara
mest belysand~ i det här sammanhanget.

En artikel är inte nödvändigtvis icke-objektiv, enbart
därför att en nyhetskälla - som kan vara partisk både i
allmänhet och angående ett särskilt ärende - anser att ar
tikeln innehåller sakfel. Inte ens om sakfelen verkligen
är sakfel är artikeln med nödvändighet icke-objektiv. En
icke-objektiv artikel missgynnar nämligen någon därför att
den är osann eller missvisande, enligt den definition som
föreslagits av Hermeren. Alltså: sanningen tillåts skada
partsintressen, och harmlösa osanningar får passera.

Med detta synsätt är ett fåtal av de bedömda artiklar
na icke-objektiva. Objektiva kan alla sägas vara som inte
samtidigt innehåller kritik mot kommunen (enligt kodaren)
samt sakfel och/eller missvisande presentation (enligt
nyhetskällan) . Endast tio artiklar i lokaltidningen är då
icke-objektiva (var sjunde) och av dem behandlar tre samma
ärende. Alla artiklar i regionaltidningen utom en är ob
jektiva. Av de ärendeegenskaper som tidigare används som
förklaringsvariabler kan ingen på ett tillfredsställande
sätt förklara att en artikel om ett visst ärende är icke
objektiv. Högst korrelerar två variabler - att det före
kommit oenighet inom eller mellan kommunala organ (0.16)
samt att beslutsprocessen varit kort (-0.16). Alltså, fram
ställningen kan bli partiskt missvisande någon gång under
rapporteringen av ett längre händelseförlopp där politiker
na själva är oense. Det är kanske föga upprörande.

SLUTSATSER? Missnöjesbedömningarna hänger samman med va
randra: den som finner ett fel finner vanligen fler. Efter
som inte alla fel logiskt hänger samman, tyder det på att
nyhetskällornas bedömningar kan vara fördomsfulla. Lokal
tidningens rapportering bedöms genomgående oftare som miss
visande och inkorrekt. En möjlig orsak är att dess kommu
nalreporter p g a försäljningssituationen (som den uppfat
tas av redaktionschefen) upplever ett tvång att betona
bredd på bekostnad av djup. Lokaltidningens artiklar är
fler och kortare och därför ibland utan plats för egentlig
bakgrundsbeskrivning. En annan tänkbar orsak är skillnader
i tidningarnas layout: lokaltidningens uppfattas vara mer
sensationell och stötande, mindre korrekt.

Nyhetskällornas bedömning förefaller påverkas av deras
situation. Visserligen finner politiker och tjänstemän un
gefär lika många fel. Men personer ur den politiska mino
riteten (s och vpk) anmärker oftare än andra på bristande
sammanhang och feltolkningar. Personer som vinner en vote
ring eller ett replikskifte finner mer sällan inkorrekthe
ter än förlorarna.
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Det är endast var tredje bedömd artikel i lokaltidning
en som anses helt felfri (dvs fri från de felaktigheter som
här bedömts). Det är en låg andel jämfört med tidigare ame
rikanska studiero Men beträffande det kanske gravaste fe
let, att en artikel är missvisande, framförs denna beskyll
ning endast i ett fall av femo Och de allra flesta artiklar,
även lokaltidningens, uppfyller rimliga objektivitetskrav.

EN KVALITATIV INNEHALLSANALYS

BAKGRUND. De fyra ärenden som här ägnas en kvalitativ in
nehållsanalys är de som rönt störst redaktionell uppmärk
samhet (åtminstone i lokaltidningen) under de två studera
de tidsperioderna. Syftet med denna annorlunda innehålls
analys är att klarare avbilda respektive tidnings nyhets
utformning. De artikelsviter som jag diskuterar rör föl
jande fyra ärenden

Ett beslut att lägga ned ett ålderdomshem

Hur avstängningen aven rutten bro leder till planer
att flytta en årlig marknad

En ej behandlad dragning av vattenledningar i syfte
att tysta kritik mot en soptipp för vilken dispens
söks

Förberedelser inför allmän pappersinsamling

Det bör understrykas att det första ärendet under den
studerade perioden befann sig i sitt slutskede och den
grundläggande pressbehandlingen kanske redan skett, samt
att det tredje och det fjärde ärendet båda delvis rappor
terats såväl tidigare som senareo

Dessa artikelsviter har valts ut för studium just där
för att så relativt många artiklar (i ett fall, dessutom
insändare) ägnats de behandlade ärendena. De utvalda ären
dena kan antas vara viktiga ärenden - kanske inte i en
objektiv mening, men viktiga för de inblandade tidningar
na och för de intervjuade och skildrade parterna. Genom
att följa de fyra artikelsviterna blir tidningarnas be
handling av kommunalpolitiken tydligare - det hade varit
meningslöst att beskriva hela artikelmaterialet på det
använda kvalitativa sättet eftersom flertalet artiklar är
små, utan vare sig bilder, intervjuer eller ingående
diskussioner.

Min analysmetod motiveras och beskrivs närmare i kapi
tel 4. För varje inlägg om de fyra ärendena har jag mar
kerat

(a) Personer och grupper i den ordning de uppträder i tex
ten

(b) Vilka argument olika personer framför

(c) Hur argument och handlingar tillskrivs de olika par
terna
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(d) Hur historien berättas: vad som är viktigast (genom
att det lyfts fram i rubrik och ingress)

(e) Vilka paralleller som dras till annan kommunal verksam
het och andra samhällsproblem

(f) Hur (om) orsaker och konsekvenser beskrivs

(g) Vilket bildmaterial som kompletterar texten

ALDERDOMSHEMMETo Historien om ålderdomshemmet börjar ti
digt i de studerade tidningarna o Lokaltidningen och regio
naltidningen inför var sin artikel som bygger på ett besök
hos det borgerliga kommunalrådet, ett besök som några före
trädare för ko~~itten för hemmets bevarande gjorto Före
början av tidsperioden har nämligen ungefär 2 000 personer
skrivit på protestlistor som vänder sig mot att regeringen,
socialstyrelsen och länsstyrelsen bl a på grund av vikande
in-tagningsunderlag beslutat lägga ned hemmet senare samma
höst~ Kommitten - för vilken i början en kvinna fungerar
som talesman p senare under perioden även en man - för
skriftligen fram tre krav som innebär hävt intagningsstopp,
fortsatt drift och diskussion om långsiktiga lösningar.
Kommunalrådet vidtar två åtgärder. Dels ges kommunens ju
rist i uppdrag att granska om det flera decennier gamla
testamentet,vari ifrågavarande fastighet doneras för ålder
domshemsverksamhet, alltjämt är bindande (vilket statliga
och regionala myndigheter tycks förutsätta ej är fallet),
dels uppvaktar han och ordföranden i sociala centralnämn
den ett departementsråd på socialdepartementet (bara en av
de inblandade instanserna, och uppenbarligen - enligt kom
mitten - fel instans för att åter ta upp fråganL

Under uppvaktningen dryftas det nämnda donationsbrevet
och frågan om myndigheterna kan ge kommunen en treårig
tidsfrist för att bygga fler pensionärsbostäder. Man visar
inte departementsrådet de förslag till ritningar över ett
ombyggt hem som en sommarboende arkitekt gratis tillställt
kommitten för hemmets bevarande. Ett par veckor efter den
resultatlösa uppvaktningen fattar ett extra kommunstyrelse
möte - utan att frågan behandlats i AU sedan mötet - det
slutgiltiga beslutet att vidhålla nedläggningstanken.

Rapporteringen kring hemme-t försiggår i tre faser som
är starkt händelseorienterade. (l) Kommitten för hemmets
bevarande uppvaktar kommunalrådet. (2) Kommunalrådet upp
vaktar - tillsammans med sociala centralnämndens ordföran
de - en tjänsteman på socialdepartementet o Detta är en kon
sekvens av mötet mellan kommitten och kommunalrådet, även
om kommitten inte avsåg den effekten utan en annan. (3) Kom
munstyrelsen fattar det beslut som kallas nedläggningsbe
slutet. Detta sker till följd av att ingen kompromisslös
ning nåddes under uppvaktningen hos socialdepartementet.
Departementet var helt enkelt, som lokaltidningen syrligt
och upprepade gånger låter påpeka, fel instans. Den förs
ta fasen innebär en åtgärd vidtagen av kommitten och kommer
till pressens kännedom också genom komrnittens försorg, alls
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inte tack vare kommunalrådet som hävdar att "Det är för
känsligt det här"o Under båda de övriga faserna är kommu
nens representanter på en gång aktörer och informatörer o
Det hela är alltså rutinbevakning (jämför kapitel 2) ..

Varje fas ses i högsta grad som en strid~ Den dag under
den studerade tidsperioden då båda tidningarna inleder sin
rapportering talar ingressen på lokaltidningens förstasida
om att "kanske kampen lyckas" .. Perspektivet är kormnit
tens, den gången liksom i fortsättningen, och kommitten
är inte bara de två-tre som intervjuas, inte ens bara de
2 000 undertecknarna, utan de "åtskilliga som väntar svar
på dessa frågor" (regionaltidningens formulering) och "hela
ortens befolkning" (lokaltidningens version) .. Den första
fasen handlar om att kommitten använder politikern till
att ta nya tag i frågan - "på stående fot" lovar han att
åka till Stockholm tillsammans med ordföranden i sociala
centralnämnden. Två parter har förenats, kommunen och kom
mitten och därför förefaller det naturligt att "kommunal
rådet tar namnen med sig och åker till Stockholm". Beslu
tet att resa uttrycks i regionaltidningen (några dagar ef
ter lokaltidningen) i rubrik inne i tidningen: "Trots nej
från Aspling: Det blir uppvaktning om hemmet", uppvaktning
från "en delegation .... o med kommunalrådet i spetsen" och
inte från kommitteno Dagen därpå hävdar en kommitteledamot
i samma tidning det märkliga i att kommunen men inte "gräs
rötterna" tas emot ..

Den andra fasen handlar om besökets möjligheter att
lyckas och, efter uppvaktningen, vad som avhandlades o Lo
kaltidningens hållning till resan är inledningsvis positiv o

Efter någon vecka dundrar man emellertid, på paradsidan och
inuti tidningen, mot kommunalrådet .. Rubriken på förstasi-
dan lyder "Fel instans uppvaktades~", men uppvaktningen har
då ännu inte skett. på sidan fyra visas en stor bild av
ett förvånat kommunalråd, med den allt förklarande rubrik
texten "Vad sysslar han med egentligen?1I (två rader över
fern spalter) och "Först lät han bli att diarieföra skrivel
sen/Sedan gör han en helt onödig uppvaktning .0 o" Kommitten,
nyss så positiv, harmas nu och ställer med journalistens
hjälp frågorna var kommunalrådet står och varför inte kommun
styrelsen kontaktats. Regionaltidningen kompletterar samma
dag kritiken med departementsrådets "klargörande": det
var fel väg, "den aktuella uppvaktningen kan inte få det
(regeringsbeslutet) ändrat eller framflyttat", "n1en kommu
nen stod på sig" och ville ha audiens. Efter besöket är
lokaltidningens rubrik "Onödiga resan 00""0

Båda tidningarna hävdar - med stöd av vad departements
rådet "klargjorde" (regionaltidningens uttryck) respektive
"lät förstå" - att endast nya fakta ("något nytt i fickan")
kan förändra departementets inställning .. Först gissar jour
nalisten i lokaltidningen - eller, möjligen, kommittele
damöterna - att donationsbrevet är ett sådant nytt fak
tumo Men efter besöket visar det sig att, som departe
mentsrådet säger, "donationsbrevet hade med andra ord in-

i....
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te inverkat på regeringens nedläggningsbeslut". Inte
heller bönen om tre års tidsfrist var annat än "intres
sant"; den bönen "måste gå via länsstyrelsen". Då gissar
lokaltidningens reporter i stället att den av komrnitten
föreslagna, aven sonunarboende arkitekt "som bekant" rita
de utbyggnaden av ålderdomshemmet (till vilken "tyvärr"
kostnadskalkyler saknas) "möjligen varit skäl för social
departementet att ta upp frågan igen". Misstanken återkom
mer i artikeln efter nedläggningsbeslutet.

Efter nedläggningsbeslutet beskrivs kommunen som lika
skyldig som statliga och regionala instanser: "Regeringen,
länsstyrelsen, socialstyrelsen och kommunen - alla sade
nej till hemmet". Lokaltidningens rubriker på sistasidan
är dels "DÖDSDOMEN HAR FALLIT FÖR HEMlvlET" (en bakgrunds
beskrivning) l dels "Det är fruktansvärt". Den kvinnliga
kormnitteledamoten citeras, men hon "framhåller" och "hop
pas" att kampen ska fortsätta, trots att "kommunstyrelsen
gått emot ortens hela befolkning". I likhet med en annan
ledamot som uttalar sig i regionaltidningen, bekymrar det
henne att kommunen avser att bryta mot villkoren i dona
tionsbrevet som var grunden till att hemmet kunde startas
där det nu står .. Men mannen framstår som mer handlings
kraftig än sin kvinnliga kollega i kommitten: han "tryc
ker starkt på" och kommer att "göra allt" för att marken
ska återgå till arvingarna, trots att han själv tidigare
"kämpat intensivt för henunet". Regionaltidningen beskriver
honom som talesman för arvingarna, inte för kommitten och
tidningen betonar i två rubriker donationsbrevets relevans:
förstasidans "Donator återtar hemmet - Sid 21 -" och ena
rubriken på sidan 20 "Nedläggningen juridisk nöt: Ålder
domshemmet var villkoret för donation". Detta trots att
socialdepartementet länge känt till och som betydelselöst
bedömt donationsbrevet ..

I regionaltidningens sista artikel kommer fler kvinnor
till tals (vilket hör till ovanligheten). Föreståndare och
kokerska får berätta att "stämningen är fruktansvärt tryckt"
och att det är "en hemsk dag" .. Deras svåra belägenhet un
derstryks av att föreståndaren "helt nyligen var med om
nedläggningen av .... (ett annat ålderdomshem) och alltså
vet vad en nedläggning vill säga". Journalisten anknyter
medvetet till en liknande händelse till vilken läsaren kan
antas redan ha skapat en känslomässig inställning och han
nämner genomgående konkreta ortsnamn för att få läsare på
de små orterna intresserade. Detta är första och enda gång
en några av nedläggningen berörda intervjuas: de är kvin
nor som "undrar ängsligt", inte män som "trycker hårt"
eller "meddelar på stående fot" .. De intagna har inte inter
vjuats under den studerade perioden.

Nedläggningens konsekvenser berörs egentligen endast i
denna regionaltidnings avslutande artikel, då på individ
nivå och för de anställda. Dess orsaker har beskrivits ba
ra i början av rapporteringen, dels i en utgång i lokaltid
ningens första artikel där en representant för socialsty
relsens sociala byrå citeras säga "standard först, trivsel
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sedan", dels i regionaltidningens artikel samma dag där
sociala centralnämndens ordförande hävdar att hemmet är
alltför slitet, att reparation eller ombyggnad troligen
skulle vara för dyr och att upptagningsunderlag saknas.
Aktörerna beskrivs i övrigt som styrda av sina känslor,
inte av ideologi eller av några explicita regler. Någon
konflikt mellan politiska ideologier uppfattas knappast
råda ..

DEN ARLIGA MARKNADEN. Den ruttna brons historia börjar med
att gatukontoret i början av hösten avstänger bron vid en
hamngata för biltrafik. Bron skulle ha reparerats, men
dess tillstånd var värre än väntat och bilisternas säker
het kan inte garanteras o Som en - förmodligen helt oavsikt
lig - följd av avstängningen hävdar kommunstyrelsen att
höstens marknad måste flyttas från hamnen mitt i centrum
till flygfältet en bit utanför .. Bron skulle nämligen ha
behövts för att medge biltrafik genom centrum eftersom en
annan gata under marknadsdagen kommer att vara avstängd
för ståndförsäljning .. Skilda personer framför alternativ
till att flytta marknaden till flygfältet (kanske bl a
för att redan tidigare centralortens campingplats med o
lyckligt resultat flyttats dit). Till sist lanserar polis
mästaren och lokaltidningen i union en ny - några hävdar
gammal - ide om att för en dag tillåta biltrafik på en
smal väg. Efter en veckas presskriverier beslutar trafik
nämnden så .. Marknadsplatsen rubbas inte.

Lokaltidningens första artikel berättar om brons usla
kondition under den helt kongeniala rubriken "GENOMRUTTET".
Bron visas med bommar hindrande biltrafiken och fotgängare
försiktigt klivande över. En vecka senare meddelar regio
naltidningen mitt inne i en osignerad artikel om kommunsty
relsens sarmnanträde att: "Höstens (korrunun)marknad kommer
att äga rum på flygfältet och inte nere vid ån som de se
naste åren. Anledningen är att bron över ån nere vid brand
stationen är avstängd. på gatukontoret litar man nämligen
inte längre på brons bärkraft"" Därmed inleds den andra
fasen av detta ärende (avstängningen var den första), och
regionaltidningens täckning av beslutet att flytta markna
den följs inte av någon ytterligare uppmärksamhet från
dess sida. I fortsättningen är fältet, med besked, lokal
tidningenso

Tonen anslås en dryg vecka senare i en rubrik på sidan
fyra: "Ingenting är längre som förut". Där regionaltid
ningen talat om att marknaden hållits "nere vid ån de se
naste åren", vet lokaltidningen berätta att marknaden "se
dan urminnes tider o." legat nere vid hamnen", låt vara på
tre olika ställen. Ärendet ägnas t o m en ledarsideskom
mentar, under en karikatyr av kommunalrådet som indianhöv
ding utanför en rad tält på det under föregående sommar
kombinerade flygfältet och campingområdeto Den anonyme le
darskribenten hävdar under rubriken "Förvisad marknad" att
även konununkansliet som "nästa steg i 'utvecklingen'
väl" flyttar upp till flygfältet. Orsaken till denna för
visning ter sig mystisk för alla som inte läser det allra
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sista stycket av artikeln på fjärde sidan, där det berät
tas om den genomrostade och avstängda branD Men några dagar
senare fastslår man sarrrrna sak redan i rubriken: "Bron är
boven i dramat:"

Med denna konkreta orsaksbeskrivning låter sig tre in
sändar- och debattinläggsskribenter inte nöja. Ännu en
dag efteråt hävdar signaturen EJ att "för oss något äldre
500 känns det som ett helgerån att sätta marknaden på un
dantag". EJ vet nog att "marknaden länge varit en nagel i
ögat" på några anonyma styresmän som såg sin chans att
förstöra "lite färgglädje i oktober" när de "plötsligt upp
täckte" den ruttna brons predikament; insinuerande inleder
EJ med "Anledningen sägs vara att bron på hamngatan är av
stängd"o EJ vill "få behålla den enda lilla tradition som
finns kvar. Allt annat är ju borta", och däri liknar han
signaturen Marknadsvän som samma dag anklagar ett antal,
åter oidentifierade styresmän för att dessa "tycks göra
allt för att (kommunen) ska få rykte om sig att vara Sveri
ges tråkigaste stad~"

Signaturen LJ intar veckan därpå en mer vädjande stånd
punkt med orden: "Vi behöver väl inte ha samma komplex och
likadan okunnighet som riksdag och regering i Stockholm,
för vilka historien börjar med den". Alla de tre införda
läsarbidragen ansluter sig således till lokaltidningens
klagan om att alla "urminnes" traditioner slås i kras av
några höga herrar, aldrig namngivna med undantag av den
för marknaden högste ansvarige - elverkschefen - som "för
står kritikerna", finner det hela "olyckligt och trist" men
som "inget val har". Mot dessa den nya tidens nlän står den
sedan sekler boende befolkningen, alla "vi något äldre" och
även den fina "idrottsungdomen" som missgynnas medan "det
går 000 åt hur mycket lokaler som helst för socialvård eteHo

Samtidigt övergår den andra fasen - då marknaden diri
geras till flygfältet - i en tredje: olika sätt att behålla
marknaden i hamnen (inte "vid ån" som den utsocknes regio
naltidningen mer nedsättande beskrivit lokaliseringen).
Tidigare har kommunen handlat och sannolikt också informe
rat. Nu åligger båda dessa sysslor lokaltidningens redak
tion, ett kanske sällsynt exempel på att en lokaltidning
kan lyckas med att driva kampanjer. Till att börja med får
signaturerna EJ och Marknadsvän föreslå lösningar - "Slopa
bara stånden längs marknadsgatan så löper trafiken" o Sena
re prövar man olika egna lösningar på personer som redak
tionen "dristade sig att ringa upp"o En överste föreslår
"en provisorisk bro" som "ordnas lätt", men gatuchef och
kommunalråd tror det tar för lång tid och kostar för myc
ket o Därefter - tisdag, onsdag, torsdag, fredag och slut
liten onsdagen därpå - lanseras den förlösande iden att
för själva marknadsdagen öppna den smala vägen för biltra
fiko
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"MARKNADEN ÄR RÄDDAD"/ lyder rubriken på sidan tre un
der onsdagen, och ingressen lyder: "Marknaden blir kvar"
Det har vi själva polismästarens ord på .. Och gatukontoret
bekräftar:" Det visar sig av texten att alla ubekräftar"
vad tidningen föreslår - polismästaren "bekräftar" att
J1 v isst kan trafik tillåtas en dag i den smala backen", och
informationssekreteraren "bekräftar" att kommunen på bara
några år skulle komma att förlora marknaden om denna flyt
tades till flygfältet. En ledamot i trafiknämnden säger
båda veckorna: "Ingen förstod vad som egentligen hade stop
pat marknaden förut". Samtidigt "uppger" elverkschefen att
han själv redan tidigare föreslagit att man ska använda den
smala vägen .. nUppger", därför att kommunalreportern inte är
säker på detta och kanske för att han vill vara ensam om
äran att kunna säga "Varsågoda stadsbor ~ t·1ARKNADEN RÄDDAD ~ "
Den första entusiasmen håller i sig på förstasidan och in
sidorna också de följande dagarna - även om man påpekar:
"Formellt har marknaden ännu inte räddats"., När trafiknämn
den "klubbar igenom det efterlängtade beslutet" - "Markna
den kvar i (komrnunen)" - står detta endast på sidan fyra i
lokaltidningen och nämns därefter inte ..

Också bro- och marknadsfrågan skildras som en konflikt l

med den skillnaden att egentligen alla - utom några "sty
resmän" som aldrig uttalar sig - står på den av lokaltid
ningen utpekade rätta sidan: för traditionernas och färg
glädjens bevarande. Inga politiker angrips, det är aldrig
fråga om en konflikt mellan partier .. Tjänstemännens roll
är att "bekräfta" vad lokaltidningen föreslår; ibland be
kräftar tjänstemän vad ingen rimligtvis med säkerhet kun
nat veta. Den ansvarige, elverkschefen, skildras inte ne
gativt. Det enda tvivel lokaltidningen hyser i fråga om
honom rör hans sätt att "uppge" att han själv tänkt ut
den av lokaltidningen föreslagna, av alla efterlängtade
lösningen ..

VATTEN NÄRA SOPTIPPEN o Ärendet med de plötsligt förbered
da vattenledningarna börjar på våren med en interpella
tion. Ordföranden i en nybildad nämnd, här kallad renhåll
ningsnämnden, förvånas över att man gräver och spränger
under ogynnsamma miljöbetingelser, utan att kommunfull
mäktige formellt beslutat däroffio Tre veckor senare besva
ras interpellationene Som den frågande och lokaltidningen
redan gissat vill kommunen dra vattenledning till en gård
där man länge klagat över att lakvatten från en kommunal
soptipp förstör dricksvattnet för folk och fäo Skälet är
att kommunen vill tysta sådana klagomål i god tid före
koncessionsnämndens behandling av ansökan om förlängd
dispens för ytterligare användning av soptippen o Händelse
kedjan fortsätter med att några närboende bönder i en skri
velse åter tar upp frågan om i vilken mån latrinhantering
medför risker för grundvattnet och för kreaturen. Slutli
gen, någon månad senare, meddelar koncessionsnämnden att
'ärendet måste vila till hösten, i avvaktan på en av läns-
styrelsen initierad målutredning rörande kommunens totala
framtida avfallshantering, en utredning efterlyst också av
kommunen ..
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Bara lokaltidningen rapporterar om interpellationstill
fället" Den "debuterande" renhållningsnämndsordföranden
citeras ymnigt, sekunderad av tidningens egna sammanfatt
ningar" Han har förvånats över sprängning och grävning
"mitt i smällkalla vintern i den mest oframkomliga terräng"
(det blir "dyrbart ll

, hävdar reportern)" Det sker "utan
politiskt beslut" (Iltrots bordläggning", förtydligar skri
benten), och II när hälsovårdskontoret fråntagit kommunen
skuld il

" En hälsovårdsinspektör finner vattnet på en när
liggande gård "otjänligt" men "sannolikt förorenat av egna
gödselstacken""

Renhållningsnämndens ordförande "går till stormsII med
en dels "bitter", dels Ilsvidande" kritik, men vidhängande
fotografi visar honom leende" Offer för hans kritik är ga
tukontoret som "gräver ledning utan beslut"; journalisten
ägnar ett helt stycke åt att beskriva hur han sökt men inte
nått gatuchefen per telefon. Men kritiken mot gatukontor
och gatuchef stannar inte därmed, även kritik från så att
säga andra hållet lyfts fram. Arrendatorn på granngården
"protesterar" och "går till angrepp", därför att "konunu
nen har utan tillstånd pumpat upp latrin på tippen" vilket
(enligt honom) gör gårdens vatten förorenat" Journalistens
slutsats antyds sist i artikeln: "Har gatuchefen och bon....
den samma uppfattning H eftersom vattenledningar nu dras
till gården?

Interpellationsfasen fortsätter när i slutet av måna
den båda tidningarna rapporterar det borgerliga kommunal~

rådets svar i fullmäktige" Rubrikerna är talande .. Kommu
nalrådet "förklarade" och "framhöll": "Vi drog vattenled
ningen för att få en förhandlingsposition" (lokaltidningen),
och detta gör att han samtidigt "manade": "en känslig fråga
som inte bör diskuteras" (regionaltidningen)" Kommunalrå
det anser det alltså vara mindre bra om koncessionsnämnden
oroas av klagomål rörande soptippens förorenande verkan,
när nu kommunen begärt att få behålla den till seklets
slut" Därför försöker man, utan beslut i kommunstyrelsen,
försörja granngården med vatten. Det är dyrare att utreda
föroreningen än att dra vattenledning. Trots det obehagl~ga

avslöjande som nu gjorts vill kommunalrådet "se den kon
cessionsnämnd" som kan neka kommunen dispens .. En månad se~

nare meddelar lokaltidningen att koncessionsnämnden måste
avvakta målutredningen om kommunens avfallshantering som
länsstyrelsen tagit initiativ till" "Dom i september om
soptippenII lyder rubriken över en kort och neutralt hållen
intervju med en hovrättsfiskal på koncessionsnämnden.

Däremellan ligger den andra fasen, några fastighetsäga
res klagoskrivelse, skildrad i lokaltidningen tisdag och
torsdag, i regionaltidningen under onsdagen. Regionaltid
ningens artikel är kort, tre bönder undrar "ängsligt":
"Förstörs vattnet?" .. "Djuren blir sjuka/vattnet förorenat"
lyder lokaltidningens rubrik. En bild visar hur en bister
bonde pekar på "avloppet som inte finns .... ,,", det avlopp
som påstås föra lakvatten från tippen till kornas dricks-
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vattentäkt (och som inte syns på bilden) .. Två andra bilder
visar rent vatten respektive smutsigt, på var sin sida av
avloppsröret (enligt bildtexten) o Bilderna visar att jour
nalisten Var där, ett sätt att göra det beskrivna trovär
digt6 Det kan också tolkas som att journalisten vill be
visa påstådda sakförhållanden, men bildernas karaktär gör
detta omöjligt ..

Journalisten bedömer saken som uppenbar: "Cemenröret är
ett tydligt tecken". Kommunen sägs bestrida detta tydligen
uppenbara faktum, och reportern har flera gånger förgäves
sökt renhållningsnämndens ordförande, som implicit utpekas
som delansvarig. Inte heller två dagar senare har någon
som representerar kommunen nåtts för kommentarer .. Nu "ytt
rar sig" en person från länsläkarorganisationen; "länslä
karen kritisk/utredning bristfällig" .. Kommunen har nämli
gen två gånger låtit särskilda företag undersöka vad som
förorenar dricksvattentäkterna runt soptippen, en gång med
för dem negativt resultat ( hävdar lokaltidningen), en and
ra gång med påstått positivt (men utredningen har inte vi
sats för någon utomstående, som t ex för lokaltidningen) ..
Länsläkarrepresentanten hävdar nu att latrinhanteringen
medför risker (för grundvattnet) och olägenheter (det luk
tar illa) ..

Inte heller i fråga om soptippen antyds några konfron
tationer mellan partier eller ideologier; det är enstaka
individer som "går till storms", och åtminstone lokaltid
ningen sluter i någon mån upp på dens sida som för fram
"svidande kritik". Detta leder till att gatuchefen angrips
från två håll, och att i den övriga rapporteringen icke
namngivna kommunala tjänstemän tycks kritiseras. Reportern
är mycket noga med att i detalj påpeka varför vissa perso
ner inte kunnat intervjuas .. Hela artikelsviten handlar om
soptippens antagna konsekvenser .. Kommunalrådet framträder
åter som sakkunnig (trots att han hyssjar ned och handlar
en smula fel) - han "förklarar", "manar" och "framhåller".,

PAPPERSINSAMLING. Pappersåtervinningsfrågan kretsar ur
sprungligen kring ett enda fullmäktigemöte där avtalet med
pappersåtervinnaren formellt ska beslutas .. I själva verket
återremitteras ärendet till kommunstyrelsen och beslut
fattas (utan att återremissen behandlats i fackorganet,
dvs i den så kallade renhållningsnämnden) en månad senare ..
Vad som komplicerar fullmäktiges ställningstagande i frå
gan om organiserad insamling av allt pappersavfall är att
ändamålsenliga lokaler saknas .. En privatperson träder emel
lertid fram före det första fullmäktigesammanträdet och
erbjuder sig att hyra ut ett plasttält där arbetet med in
samlat pappersavfall kan försiggå .. Erbjudandet accepteras
slutligen trots att en del fullmäktigeledamöter ogillar
att de anställda ska tvingas arbeta i ett tält utan vare
sig vatten eller avlopp.
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Lokaltidningen inleder sin rapportering med rubriken:
"OTUR/Kommunen missar lokaler och bidrag". Historien är
värd att följas som den, i prioriteringsföljd, berättas i
ingressen på förstasida och insida, eftersom argumenten
återkommer också i fullmäktigedebatterna och i artikeln
lokaltidningen inför en månad senare, när allt är avgjort.
Kommunen hade Ukunnat bli föregångskommun", men "den nya
renhållningsnämnden lyckades inte skaffa fram lokaler till
räckligt snabbt", och nu får kommunen Ualdrig del av bi
drag". Texten på insidan inleds med att pappersavfallsin
samlingen åskådliggörs för minsta läsare: varje hushåll i
kommunen skulle ha fått en plastbox att samla tidningar
och annat pappersavfall i. Den nya renhållningsnämndens
ordförande IShar inte kunnat göra något åt det här"o (Detta
kan lämpligen jämföras med elverkschefen som i fråga om
marknadens förläggning "inte hade något val U och renhåll
ningsnämndsordförandens egen "svidande kritik" mot gatu
chefen och kommunalrådet.)

Visserligen finns en lämplig lokal (som visas i bild),
ganska dyr men lönsam på sikt, men man vet inte före som
maren om ägaren vill sälja. på jordbruksdepartementet sä
ger en person sorgset att man "hade tänkt tillhandahålla
dekalerU och annat informationsmaterial, det är "märkligt"
att departementet inte informerats. Journalisten förklarar
dock själv i artikeln att kommunen velat invänta kommun
styrelsens besluta Innan dess träder dock en privatperson
fram i lokaltidningens spalter och erbjuder nämnden att
hyra ett tält. Tältet visas avfotograferat under rubriken
"Det här tältet räddar renhållningsnämnden?". Läsarna upp
lyses nu om att konununen fortfarande "kan få gratis in
formationsmaterial".

Så randas debatten i kommunfullmäktige, bevakad i båda
tidningarna. Diskussionen förs mellan ivriga och tveksamma.
Debatten om ett Uoklart avtal" är "förvirrad", enligt tid
ningarnas rubriker. Till de tveksamma räknas vanliga leda
möter, en socialdemokrat och en folkpartist, i någon mån
också det borgerliga kommunalrådet. Socialdemokratens syn
punkt är (enligt referatet) de mest logiska: han vill "vän
ta med godkännandet" eftersom avtalet rymmer "oklarheter""
Han "pekar på" dessa och menar att man ska Uskynda lång
samt" .. Folkpartisten vill hålla en uförsiktig linje"o
Konununalrådet är Brädd för en stor diskussion" men "går
inte emot yrkandet om återremiss" o

Deras ivriga motståndare kommer från renhållningsnämn
den, från dess borgerlige ordförande, liksom från vice
ordföranden som är socialdemokrato Det andra kommunalrådet,
en socialdemokrat, stöder dem och "kan inte förstå" de
tveksammas argument .. De snabba undrar: "Varför vänta", de
vill "komma igång", de "vill föregå med gott exempel".
Sist i båda artiklarna står så konsekvenserna av denna per
sonfejd tvärs över partilinjerna: man röstar för återremiss ..
Innan dess måste dock stadssekreteraren "träda i:::1" och
uförklara", "reda ut begreppen". Politikerna får veta vad
man egentligen debatterat, att det bara rört sig om avta
let med pappersåtervinningsföretaget.
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Ärendet avslutas före sommaren. Båda tidningarna rap
porterar beslutet, lokaltidningen snabbt och glatt: "Pap
persåtervinning i (kommunen) är räddad", regionaltidningen
mer skeptisk: "Märkliga turer i snabb tältaffär". Två grun
der för klagomål tycks finnas och de diskuterande har i
några fall bytt sida. Mot beslutet talar främst renhåll
ningsnämndens vice ordförande, dessutom en person från vpk
och några moderater .. Båda kommunalråden tycks vara för be
slutet, liksom renhållningsnämndens ordförande.

Skälet till att renhållningsnämndens vice ordförande
är "starkt kritisk" förefaller vara procedurtekniskt och i
någon mån ekonomiskt: renhållningsnämnden har inte hörts,
utan kommunstyrelsen har omdisponerat dess anslag som be
hövs till t ex, soptipparna. på detta "kvitterar" det soci
aldemokratiska kommunalrådet något ologiskt att kommunsty
relsen var enig och att man "för övrigt" inte gick bakom
ryggen på någon. Lika ologiskt "framhåller" renhållnings
nämndens ordförande att han (ensam) var "inkopplad på ären
det". Det borgerliga kommunalrådet finner inköpet av täl
tet och pappersåtervinningsfrågans slutliga lösning "yt
terst angelägen" ..

ytterligare kritik korruner från "högeligen förvånade"
vpk-are och moderater som menat att inget samråd förekom
mit med personalen och att v/a-ledningar saknas .. Kommunal
rådet "kan ge besked": andra toaletter kan användas och
dessutom är tältet bättre än personalens nuvarande arbets
plats. så lokaltidningen kan tillkännage att tältet räddar
kommunen, sarruna tält som i regionaltidningen "vållade en
nära två timmar lång debatt". Kommunen blir en föregångs
kommun i Sverige och alla läsare ska nu få var sin plast
box.

Genomgående har lokaltidningen strävat efter att an
knyta till och intressera alla läsare. De värden man vill
strida för är - i motsats till brofrågan - förnyelse och
återanvändning. Ärendets olika skiftningar, alla orsakade
och informerade av politiker, skildras utifrån detta per
spektiv. Dessutom är skildringen i höi grad personoriente
rad och alla skäl beskrivna som tillfälliga åsikter snara
re än varaktiga politiska ideologier. på attributionen
märks vilka som anses ha rätt: en politiker "kvitterade",
en annan "kunde ge besked" och, framför allt, den ende
tjänsteman som skildras får träda in för att "reda ut be
greppen".

OM ALLA FYRA ÄRENDENA. Som noterades också i kapitelS
ägnas ärendena liten uppmärksamhet innan de definierats
som ärenden och lokaltidningen rapporterar från fler be
handlingsfaser än regionaltidningen. Utifrån tidningstex
ten och protokollsdata har den redaktionella uppmärksam
heten kunnat delas in i flera olika faser, de flesta bygg
da runt en enda konkret händelse. Så gott som varje hän-
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delse ses i ett icke-neutralt perspektiv, särskilt när det
gäller lokaltidningens rapportering och perspektivet visar
sig bl a i rubriksättning och i sättet varpå personer till
skrivs argument. Perspektiven växlar ofta under ärendets
gång- den som för tillfället är angripare får störst utrym
me och uppmärksamhet. Vissa basfakta och formuleringar å
terkommer dock vid upprepade tillfällen, eftersom report
rarna kan hämta dem ur de egna artiklarna som de nogsamt
lagrat.

Vissa personer utmärks genom att alltid ha rätt. Sär
skilt är det tjänstemän som förklarar, bekräftar, reder ut,
medan kvinnor i stället frågar ängsligt och hoppas och
politiker strider mot varandra (inte mot varandras parti
er). Nästan genomgående ses händelserna som konflikter mel
lan personer och känslor som dessa hyser, inte mellan par
tier eller ideologier eller sociala .grupper. Händelserna
beror dessutom oftast på personernas temperament och mo
tiv, inte på rådande strukturer eller yttre betingel~er.

Varje ärende är en ö: anknytningar till andra ärenden görs
bara två gånger, då av direktciterade personer. Alderdoms
hemsföreståndaren hade upplevt en tidigare nedläggning, en
politiker vill hellre satsa på soptippar än på insamling
av pappersavfall.

Genom att presskildringarna så ofta koncentreras till
personer och de orter där dessa befinner sig (orter som
alltid anges tidigt i artikeln för att locka läsarna där
ifrån att också i fortsättningen hålla den lästa tidningen) ,
blir det mindre utrymme för att noggrant diskutera ären
denas orsaker och konsekvenser, eller vad som hade kunnat
göras i stället. Det är ytterst förenklade argument som
förs fram, dellösningar som lanseras med beskäftig enträ
genheto Detta är mindre bra eftersom - som framför allt
Findahl och Höijer (1975) visar - läsarnas hågkomst av och
förståelse för vad som händer i politiken sannolikt mins
kas om tidningarna rapporterar om plats och person i stäl
let för om orsak och konsekvens.

Hela tiden försöker skribenterna förankra lokaltid
ningens ståndpunkt hos en bredare massa någonstans därute,
hos de tusenden som får tidningen i brevlådan en mörk mor
gon klockan sex: många väntar oroligt, alla invånare har
blivit lurade, alla hushåll kan få vara med, vi äldre krä
ver våra traditioner åter, vi alla vill ha framåtskridande.
Det är deras tillvaro som hotas, deras urgamla traditioner,
deras tillfredsställelse, deras miljö och deras ekonomi.
Lokaltidningen framtonar som mer kritisk, mer dramatiseran
de, mer personaliserande genom de ymniga direktcitaten
(kommunalreporterns .eget skrivsätt) och de många bilderna
(som införs eftersom lokaltidningen har större resurser än
pressgrannen även om också denne har tillgång till fotograf
som kan sända sina bilder med buss till utgivningsorten).

Det är i många fall ytterst viktiga ärenden som tas
upp till pressbehandling och på många punkter tycks jour
nalisternas kritik berättigad (för att inte säga otillräck-
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I
lig) snarare än överdriven o Det är naturligtvis att föredra ~

att reportrar framför kritik mot sådant som ter sig onödigt
-för kommunen och som kan göra läsarna illa. Det är an
tagligen bra om journalisterna betonar djup före bredd så
att denna kritik riktas mot ett mindre antal ärenden som
reportrar och läsare därigenom kommer att få ökad kunskap
om. Men artiklarnas eventuella effekter på det politiska
livet har att göra med i vilken utsträckning politikerna
bedömer artiklarna som vederhäftiga eller som uttryck för
en allmän opinion. Den kvalitativa innehållsanalysen anty
der att det delvis brister i fråga om vederhäftighet l även om
särskilt lokaltidningen påstår att man företräder den all~

männa opinionen.

DISKUSSION AV RESULTATEN

GEMENSAMMA OCH SÄRSKILDA DRAG I NYHETSUTFORMNINGEN. Poli
tiker och tjänstemän har sina något stereotypa bilder av de
två konkurrerande tidningarna klara på förhand~ Regional
tidningen är lika korrekt som den alltid har varit (vilket
visas av ungefär samma källors uttalanden i uppsatser skriv
na av journalisthögskoleelever och av journaliststuderande
nas egna intryck från den praktikarbetsplatsen) o Lokaltid
ningen bedöms vara mer kritisk och fräck, en smula vårds
lös. Men så har det inte alltid varit: ett halvt decennium
tidigare hade lokaltidningen en reporter som själv varit
anställd vid kommunalförvaltningen och som ansågs vara lika
seriös som regionaltidningens lokalkorrespondent o

Nyhetskällornas bedömningar av enstaka artiklar över
ensstämmer ganska väl med deras förhandsuppfattningaro
Kanske är det så att dessa förhandsuppfattningar bildats
av just intryck av enstaka artiklar som behandlat källor
nas egen specialiteto (Varje reporter måste någon gång
förefalla okunnig lnför en expert.) De nyhetskällor som be
finner sig i underläge gentemot en tillfällig eller stabil
politisk majoritet är dock de mest kritiska mot lokaltid
ningen (och, i någon mån, också mot regionaltidningen) o

Detta tyder på att sanningen i sig inte alltid uppskattas,
däremot en behaglig sanning.

Det gemensamma för tidningarna är framför allt att ny
hetsutformningen intensifieras när det rör sig om frågor
som på något sätt berör läsarna som boende - deras boende
roll i allmänhet eller miljö- och avloppsfrågor. Överhuvud
taget påverkas nyhetsutformningens storlek och inriktning
av i vilken mån ärendena är relevanta och (kan jag gissa)
går att beskrivas som om de angår varje läsare i hans el
ler hennes eget hem. Det som skiljer dem åt är bl a att
lokaltidningens nyhetsutformning är svårare att förklara
med de formaliserade ärendeegenskapernao Regionaltidning
en förefaller mer uppenbart intresserad av att ge utrymme
åt beilut som avslutar eller påbörjar projekt. Lokaltid
ningen är vidare - det visar den kvalitativa analysen -
mer dramatisk och mer vädjande till läsaren: stoffet fram
ställs mer konkret, som bataljer med många direktcitat och
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många anknytningar till tidigare historier och tidigare
kända ortsnamn.

SAMBAND MED DET JOURNALISTISKA ARBETSSÄTTET. Lokaltid
ningens utformning av sina artiklar är helt medveten 
kommunalreportern, redaktionschefen, chefredaktören och
andra medarbetare vill fånga läsaren. Detta sker genom en
uppmärksamhetsskapande layout, puffar på förstasidan som
för läsaren direkt in i tidningen. Redaktionschefen ger
beröm och kritik som bidrar till att upprätthålla denna
norm om hur nyheterna ska se ut, främst vid överlämningen
till kvällsskiftet som kommer på efter lunch, men också
vid redaktionsrnötet tidigt på morgonen då dagens arbete
fördelas. Lokalkorrespondenten har något större frihet och
ansvar genom att han själv bestämmer vad som ska bevakas
(låt vara att också kommunalreportern till stor del kan
avgöra sitt verksamhetsområde). Ingenderas artiklar ställs
eller kortas särskilt ofta.

Rubrikerna sätts av andra än journalisterna, av den
redigerare som hittar kommunalreporterns manus i sin korg
eller av den som får lokalkorrespondentens artiklar per
telefaksimil. Ingress och övrig text skriver journalister
na själva. Texten inleds konsekvent med ortsnamn: det tec
ken som får läsaren att börja läsa. Reportrarna arbetar
snabbt och utan kladd. Intervjuer och andra data skrivs ut
i ett svep, utan omskrivningar annat än när någon av redi
gerarna ogillar något som står i artikeln. Ibland hinner
de inte läsa igenom alla texter.

Utskrifterna sker vanligen 9å eftermiddagen, för kom
munalreportern nästan alltid efter lunch. Innan dess har
förarbetet med att skaffa fram underlag inför de olika ar
tiklarna varvats om varandra. Reportrarna arbetar alltså
på flera olika uppdrag samtidigt. Pressarna väntar inte
alltid, som en av de intervjuade kommunrepresentanterna
uttrycker det, men journalisterna har alltid mer bråttom
än vad nyhetskällorna i allmänhet förstår. Det sätter
naturligtvis spår i det färdiga materialet.

Texterna kommer till efter telefonsamtal (som enligt
kommunalreportern är den vanligaste formen för materialin
samling), ibland efter letande i egna textarkiv eller i
utsända handlingar (där lokalkorrespondenten får de flesta
tipsen), mer sällan också efter personliga besök (t ex på
ko~nunfullmäktige, vars samtliga sammanträden bevistas av
kommunalreportern från lokaltidningen men varifrån regio
naltidningens korrespondent ibland måste utebli). Varje
artikel måste rymma många olika typer av informationer
(vilket kan ge läsaren ett förvirrat intryck) bl a för att
det ska vara möjligt att åter anknyta till materialet som
då finns inklistrat i textarkivet. Sådana uppföljningar
förutses ibland på förhand, när reportrarna inte hittar en
viss källa eller inte hinner kontrollera en viss uppgift.

Det som. kommer i tidningen är bruksprosa, vänd delvis
till journalisten själv, delvis till initierade ortsbor
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och grannar, tillkommen i all hast och egentligen i stor
ensamhet utan mer ingående diskussioner med kollegor. Jour
nalisterna, även de på samma tidning, diskuterar sällan ti
digare artiklar eller serier av artiklar för att avgöra
om dessa varit bra eller dåliga; kanske skulle en sådan
uppföljning förbättra den redaktionella produkten. Olikhe
terna mellan tidningarna speglar tidningarnas olikheter i
redaktionell hållning samt i ekonomisk och försäljningsmäs
sig situation: lokaltidningen strävar ihärdigt efter att
skaffa sig läsare på fler orter samtidigt som man har en
liten medarbetarstab som, jämfört med branschen i övrigt,
inte är särskilt välavlönad.
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7o LÄSARE OCH NYHETER

I can gather all the news
I need from the weather report.

Paul Simon: The only living boy in
New York

TVÅ JÄI~ÖRELSER SOM HÖR IHOP

JÄMFÖRELSE MELLAN PUBLICERADE OCH OPUBLICERADE ÄRENDEN.
Flera av undersökningens syften gäller en jämförelse mellan
potentiella nyheter om den kommunala förvaltningen, faktis
ka sådana samt läsares "informationsbehov" .. Det är två ty
per av läsmotiv eller "informationsbehov" som studeras här.
En grupp läsare (ett tillfällighetsurval som beskrivs i ka
pitel 4) har nämligen fått bedöma 20 publicerade ärenden
samt 20 opublicerade ur två olika synvinklar. Varje för
söksperson har bedömt om innehållet i 20 ärenden, varav
hälften varit publicerade, är bra att känna till för henne
personligen. Detta är ett mått på ärendenas relevans och
jag kallar måttet reZevanspodngo Vidare har varje försöks
person markerat om 20 andra ärenden är intressanta att
läsa .. Detta är ett mått på ärendenas intressegrad och jag
kallar måttet intressepodng ..

Läsarnas bedömning av varje ärende diskuteras i detta
kapitel. Inledningsvis jämförs publicerade ärenden med
opublicerade. För varje ärende har summerats antalet per
soner som anser det vara intressant resoektive relevant.
En fråga är vilka ärenden som i genomsnitt bedöms vara mest
intressanta och mest relevanta - de publicerade eller de
opublicerade. Svaren ger en antydan om hur väl nyhetsurva
let är anpassat till två typiska läsrnotiv: önskan att ori
entera sig om det som är relevant och önskan att läsa det
som är intressant att läsa ..

JXMFÖRELSE MELLAN INTRESSANTA OCH RELEVANTA JRENDEN. Ett
ytterligare syfte med att låta en grupp läsare bedöma noti
ser om kommunala ärenden är av metodologisk art. Går det
att på ett meningsfullt sätt mäta vad en grupp läsare an
ser om publicerade och opublicerade händelser? Ett av kri
terierna på om mätförsöket är lyckosamt är i vilken mån
bedömarna kan diskriminera mellan ärenden enligt de två
instruktioner som de fått .. Skiljer sig alltså intressanta
ärenden från relevanta? Främst försöker jag besvara den
frågan genom att rapportera resultaten från regressionsana
lyser där antalet intressepoäng respektive relevanspoäng
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är de beroende variablerna. Om intressanta ärenden skiljer
sig från relevanta skulle intressepoäng och relevanspoäng
ha olika determinanter.

De ärendeegenskaper varmed jag försöker förklara intres
se- och relevanspoäng hos de bedömda 40 ärendena är samma
ärendeegenskaper som används för att bl a förklara nyhets
urvalet bland motsvarande ärendeuppsättning (177 ärenden
från topporganens sammanträden 1976). De ärendeegenskaper
som diskuteras är de fyra som först introduceras i stegvi
sa regressionsanalyser - fyra eftersom antalet observatio
ner (ärenden) är 40, och det är önskvärt att ha minst tio
gånger fler observationer än oberoende variabler.

Determinanterna till intresse- och relevanspoäng kan
jämföras med determinanterna till nyhetsurval. på en rela
tiv nivå kan detta användas som ytterligare underlag för
att studera anpassningen mellan nyhetsurval och "inforrna
tiansbehov". Om t ex relevans och nyhetsurval förklaras
med i stort sett samma ärendeegenskaper, så kan detta tol
kas som att likheten i detta avseende inte har uppstått
slumpmässigt utan på grund av att journalister och läsare
fäster vikt vid samma ärendeegenskaper.

Det fortsatta kapitlet redovisar de båda antydda sla
gen av jämförelser. Först vill jag kommentera de förutsätt
ningar som jämförelserna bygger på: hur mätningarna har
gjorts och hur de använda skalorna ser ut.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RESULTATREDOVISNINGEN

FÖRSÖKETS UTFORMNING. De data som kapitlet bygger på har
samlats in vid två mättillfällen med en knapp veckas mel
lanrum. Bedömare har varit vuxenstuderande: tre klasser som
bedrev kvällsgymnasiestudier samt två klasser som följde
grundskoleundervisningen på dagtid. Ärendebedömningen sked
de i en samlingssal i den aktuella skolbyggnaden.

De ärenden som bedömdes hade skrivits ut i notisform
och roterades'så att hälften av försökspersonerna fick mar
kera huruvida ärendena 1-10 (publicerade) samt 21-30 (opub
licerade) var viktiga att känna till, medan de övriga för
sökspersonerna samtidigt bedömde motsvarande för ärendena
11-20 (publicerade) samt 31-40 (opublicerade). Därefter
utfördes intressebedömningen på de ärenden som respektive
person inte uttalat sig om i den första omgången.

ENKLA SKALORo Som mått på intresse och relevans har jag
för varje ärende summerat antalet bedömare som stoppat
ärendet i ett kuvert märkt "Det här är intressant att läsa
om" respektive "För mig är det bra att känna till det här".
Dessa enkla summeringar kallas intressepoäng respektive
relevanspoäng. på motsvarande sätt summerades antalet be
dömningar som menade att ett ärende är ointressant att lä
sa om respektive oviktigt att känna till Q Dessa mått på
ointresse och oväsentlighet redovisas inte eftersom de
korrelerar kraftigt negativt med intresse- och relevanspo-
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äng och eftersom ointresse och oväsentlighet har samma
determinanter som intresse och relevans.

Skälet till att så enkla skalor används som mått på
läsmotiv är att ärendebedömningen endast omfattade tre ka
tegorier i varje bedömningsomgång. Det är inte menings
fullt att bilda treställiga skalor för varje bedömt ärende
eftersom mittenalternativet knappast tillåter en sådan
konstruktion. Mittenalternativet lyder nämligen "Det här
kan jag inte bedöma". Det är olämpligt att använda detta
alternativ som ett mått på en inställning mitt emellan
intresse och ointresse eller mitt emellan relevans och
oväsentlighet, ty det kan knappast påstås att alternativet
svarar mot ett kraftigare intresse än "Det här är inte
intressant att läsa om" .. "Det här kan jag inte bedöma" bör
tolkas just som det låter. Det underströks också i den
muntliga instruktionen att endast de ärenden som absolut
inte passade in i någon av de båda andra kategorierna skul
le placeras här. Är det då några ärenden som varit särskilt
svåra att bedöma?

SVARBEDÖMBARA ÄRENDEN? Tabell 7:1 förtecknar de ärenden
som särskilt många - fler än var fjärde bedömare - marke
rat vara omöjliga att bedöma. I den vänstra kolumnen anges
hur många som vid intressebedömningen svarat "Det här kan
jag inte bedöma"; den högra kolumnen visar hur många som
tillgripit motsvarande alternativ vid relevansbedömningen.
Liksom senare i kapitlet är alla person- och ortnamn anony
miserade.

Tabell 7:1. Ärenden som av fler än var fjärde bedömare markerats
"Det här kan jag inte bedöma"

Ärende Antal som svarat "Det här kan j ag inte
bedöma" när det gäller

Nr Namn Intresse Relevans

4 Byggnadsplan godkändes
av kommunfullmäktige 13

6 Hur blir det med be-
byggelsen i Kungahöj-
den? 13

16 Varför drar kommunen
ledningar vid Lindarö-
tippen? 14

22 Kommunen tar nya lån 13

29 Tvist om vattenför-
sörjning avgjord 14

36 Oslogatan byggs ut 13

37 Kommunen ger bidrag
till läger- och kurs-
gård 14
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Det är aldrig särskilt många som förklarat ett ärende
vara omöjligt att bedöma. Inte heller förefaller opublice
rade ärenden (22, 29, 36 och 37) vara nämnvärt svårare att
bedöma än publicerade (4, 6 och 16). Att ett ärende är
svårt att bedöma ur relevanssynpunkt gör det inte svårare
att bedöma i fråga om intresse. Slutligen, för fyra av de
sju ärenden som av många ansetts vara omöjliga att bedöma
(4, 22, 29, 36) råder det ändå ingen tvekan om huruvida de
är intressanta eller ointressanta, bra att känna till el
ler mindre viktiga, eftersom en stor andel bedömare marke
rat något av ytteralternativen. Det är bara i fråga om
ärende 6, 16 och 37 som intresse och ointresse är någorlun
da jämnt fördelat. Sammantaget tyder detta på att tolkning
en av intresse- och relevanspoäng inte försvåras av att
vissa ärenden skulle vara särdeles svårbedömbara.

Man kan säga att ärendena i tabellen rör byggande, både
bostäder och markplanering, samt vatten-, avlopps- och mil
jöfrågor. (Kommunen tar nya lån för att betala vatten och
avlopp. )

INTRESSANTA OCH RELEVANTA ÄRENDEN. Ett ytterligare faktum,
som måste hållas i minnet inför resultatredovisningen, rör
det kraftiga sambandet mellan intresse- och relevanspoäng.
Produktmomentkorrelationen mellan dessa båda summerade ska
lor är så hög som .90. Det återstår dock att se i vilken
mån det också är samma oberoende variabler som förklarar
variationen i de båda skalorna. Ändå är instruktionerna
inför de båda bedömningsomgångarna olika. Det betonades
kraftigt att den andra bedömningen gällde "någonting annat"
och kuvertens text avviker tydligt från varandra. En anty
dan till att måtten verkligen mäter något olika läsrnativ
är att nivån på relevanspoängen vanligen är lägre än nivån
på intressepoängen. De flesta ärenden uppfattas av fler
vara mer intressanta än relevanta.

Denna nivåskillnad är fullt rimlig. I kapitel 3 har jag
påstått att läsaren kan vilja ta del av tidningsinnehåll
enbart därför att själva läsningen är stimulerande - "Det
här är intressant att läsa om" - men att läsning som sker
i syfte att orientera sig om omvärlden - "För mig är det
bra att känna till det här" - antagligen kräver att det
lästa också är intressant. Men vissa ärenden har högre re
levanspoäng än intressepoäng. Vad tyder det på? Det kan
innebära att mätningen har misslyckats, att bedömaren av
ser relevans i största allmänhet i stället för relevans
för henne personligen. För att kunna avgöra detta krävs
tabell 7:2. Tabellen förtecknar ärenden med högre rele
vans- än intressepoäng.
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Tabell 7:2. Ärenden med högre relevans- än intressepoäng

Ärende
Nr Namn

Relevanspoäng Intressepoäng

18 Vad gör kommunen åt
vägen Tuarp-Bosta? 25 23

22 Kommunen tar nya lån 27 26

23 Nybyggnation orsakar
vägomläggning 14 12

24 Större brandberedskap
i Toftaskolan 44 39

25 Klart från kommunens
sida för ölutskänkning 16 15

31 Kommunen går i borgen
för fiskerilån 5 4

35 Bygdemuseet lämnar
över sin bokföring 9 7

36 Oslogatan byggs ut 14 13

Det är uppenbart att det särskilt är opublicerade ären
den som i genomsnitt bedöms vara mer relevanta än intres
santa. Många av ärendena i tabell 7:2 är dessutom långt un
der det genomsnittliga antalet i~tressepoäng för opublice
rade ärenden. Kanske är dessa ärenden ytterligt specifika
eller så har bedömningarna här utförts med mindre precision.
Några av ärendena har mycket hög intresse- och framför allt
relevanspoäng. Det gäller ärendet "Korrununen tar nya lån"
vilket är svårt att förklara, om det inte är så att försöks
personerna för första gången får inblick i kommunal ekono
mi, vill veta vad AP-fonden sysslar med (en sådan beviljar
lånet), vill veta något om stora ubetalningar eller vill
veta något om miljö- och v/a-ärenden. Det gäller också ären
det "Större brandredskap i Toftaskolan". Det är inte ägnat
att förvåna att försökspersonerna tyckte att det var bra
att få reda på det - Toftaskolan var den skola i vilken
ärendebedömningen utfördes, den skola där bedömarna bedrev
sina vuxenstudier. Den höga relevanspoängen antyder att
bedömningen "För mig är det bra att känna till det här" är
valid eftersom det bedömda här angår bedömarnas vardags
situation.

Slutsatsen beträffande intresse- och relevanspoäng får
anstå till dess att de båda måttens determinanter redovi
sats. Det ser dock ut som om försökspersonerna har menat
ungefär samma sak när de markerat "Det här är intressant
att läsa om" som när de markerat "För mig är det bra att
känna till det här", även om det vanligen är något fler
som använt det förra alternativet.
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JÄ11FöRELSER MELLAN PUBLICERADE OCH OPUBLICERADE ÄRENDEN

INTRESSEPOÄNG. Publicerade ärenden är i genomsnitt intres
santare än opublicerade. Som framgår av tabell 7:3 och 7:4
är tidningarnas nyhetsurval anpassat till läsarna i den
meningen att de publicerade ärendena (tabell 7:3) i genom
snitt anses vara mer intressanta än de opublicerade ären
dena (tabell 7:4).

Två publicerade ärenden är emellertid förhållandevis
ointressanta~ Det ena handlar om att Bosta centrum ska byg
gas ut med varuhaIl, tillbyggnad på varuhus samt nya par
keringsplatser. Kanske är orsaken att försökspersonerna
ganska sällan vistas i den aktuella tätorten. Detta stöds
av att det är få, om än något fler, som är intresserade
av att läsa om en ny väg som kommer att dras mellan denna
tätort och en annan kommundel när järnvägen dem emellan
läggs ned. Det andra ointressanta publicerade ärendet hand
lar om att kommunen säljer en sannolikt obekant stadsäga
till en sannolikt obekant privatperson.

Fyra opublicerade ärenden är relativt intressanta, att
döma av de många som markerat "Det här är intressant att
läsa om".

l. Kommunen ska sälja och köpa mark för att kunna bygga
post, distriktssköterskemottagning samt bostäder

2. En fullmäktigeledamot har i interpellation frågat vil
ka föreningar som får tillgång till fria lokaler, vil
ket är svårt att reda ut eftersom det bestäms i olika
nämnder beroende på föreningarnas verksamhet

3. En fullmäktigegrupp anser att särskilda åtgärder måste
till när det gäller samarbete mellan skola och försko
la i fråga om barn med problem

4. Man har installerat brandlarm i den skola där ärendena
bedömdes (larm saknades tidigare)

Åtminstone de två sista ärendena angår i hög grad för-o
sökspersonerna och jag gissar att det är därför de anses vara
intressanta att läsa om.

RELEVANSPOÄNG. Publicerade ärenden är inte bara genomsnitt
ligt sett intressantare än de opublicerade - i genomsnitt
är de också mer relevanta. Tabell 7:3 och 7:4 visar detta.
Också i det avseendet förefaller alltså lokaltidningarnas
nyhetsurval överensstämma med vad ett tillfällighetsurval
av läsare vill läsa.

Endast ett fåtal publicerade ärenden är märkbart ovä
sentliga så som detta bedömts av försökspersonerna. Dels
gäller det (den likaledes ointressanta) stadsägan som säljs
till en privatperson. Dels rör det sig om en byggnadsplan
för några glesbygdsfastigheter - en plan som visserligen
vållat oenighet inom de beredande kommunala organen men
som kanske inte berör områden som bedömarna är förtrogna
med.

f.-.•.•
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Tabell 7:3. Bedömningar avseende de 20 publicerade ärendena

16 000 för brandskydd

Kommunen får statsbidrag

Kommunen ger Folkets-Hus-föreningen
bidrag

Byggnadsplan godkändes av kommun
fullmäktige

Kommunen granskar trafikbolagets
tidtabell

Hur blir det med bebyggelsen i
Kungahöjden?

Vad ska rådhuset användas till?

Skyddskomrnitt~ledamöter

Staket sätts upp vid Nordaneån

Bosta centrum byggs ut

Kommunen köper plasthall

Kommer det att finnas "värmestuga"
i centralorten?

Vad ska hända med gamla brand
stationen?

Kommunen säljer stadsäga

Emil Jonssons Byggnads AB får
kommunal borgen

Varför drar kommunen ledningar
vid Lindarötippen?

Kommunen belönar iderikedom

Vad gör kommunen åt vägen Tuarp-Bosta?

Förslag till byggnadsplan godkändes

Förslag till stadsplan gick igenom

Genomsnittlig poäng

Intresse- Relevans-
poäng poäng

25 23

42 35

25 15

25 7

32 27

19 12

32 27

28 22

28 17

16 15

32 24

30 29

32 27

8 6

23 15

20 16

22 19

22 25

19 13

20 21

25,0 19,8
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Tabell 7:4. Bedömningar avseende de 20 opublicerade ärendena

Nytt övergångsställe i Mårdmarma

Kommunen tar nya lån

Nybyggnation orsakar vägomläggning

Större brandberedskap i Toftaskolan

Klart från kommunens sida för ölut
skänkning

Kommunen ger bidrag för restaurering

KOtmllUnen ger garanti för ombyggnad av
omklädningsrum

Bostabo får ersättning för gångbana

Tvist om vattenförsörjning avgjord

Sociala centralnämndens förtroendemän
ska utbildas

Kommunen går i borgen för fiskerilån

Blir det pensionärsbostäder på Domar
holmen?

Vilka får tillgång till fria lokaler?

Kommunen säljer och köper mark

Bygdemuseet lämnar över sin bokföring

Oslogatan byggs ut

Kommunen ger bidrag till läger- och
kursgård

Utredning om samarbete mellan skola
och förskola

Fältinspektör anställs

Bastuförening får bidrag av kommunen

Genomsnittlig poäng

Intresse- Relevans-
poäng poäng

15 11

26 27

12 14

39 44

15 16

18 7

16 10

Il 5

16 8

25 14

4 5

24 16

28 24

29 17

7 9

13 14

19 14

35 12

19 14

9 9

19 .. 0 14 .. 5
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Två opublicerade ärenden är mer relevanta än de fles
ta publicerade. Ärendet som rör brandberedskapen i Tofta
skolan är det ärende som flest försökspersoner markerat
vara bra att känna till~ Det anknyter uppenbart till deras
egen vardagliga situation. Det andra förhållandevis intres
santa ärendet gäller vilka föreningar som får tillgång till
fria lokaler.

TOLKNING. Vad ska det betyda att publicerade ärenden i
genomsnitt bedöms vara både intressantare och mer relevan-
ta än sådana som aldrig publicerats? Ska det tolkas som att
tidningarnas nyhetsurval är mycket tillfredsställande? Det
finns tre invändningar mot det resonemanget. Den första är
att invånarna när de gjorde sina bedömningar kan ha kommit
ihåg vilka ärenden som varit publicerade mellan fem och sju
månader tidigare. (Nyhetskällornas ärendebedömning utgår från
att de kommit ihåg huvuddragen i ärenden som behandlats mel
lan tre och fem månader tidigare, låt vara att det är fler
talet nyhetskällors politiska eller yrkesmässiga plikt att
minnas vad som hänt ärenden som behandlats för så länge
sedan.) Det kan i så fall ha inverkat på båda bedömningarna 
om man märker att man läser något, som vagt påminner om
något som man tidigare läst, bör detta inge bedömaren käns
lan att det vanligen är intressant att läsa det som läses
så ofta och att det som det hela handlar om måste vara bra
att hålla reda på. Jag tror att det är ganska få ärenden
som försökspersonerna kan ha erinrat sig och att det inte
inverkat på deras bedömning, eftersom de inte haft anled
ning att tro annat än att samtliga bedömda ärenden varit
publicerade. Ett av de mest omskrivna ärendena rör en sop
tipp som möjligen infekterar kreaturens dricksvatten. Det-
ta anses inte vara uppseendeväckande intressant eller re
levant.

Den andra invändningen mot resonemanget är att det bara
gäller i genomsnitt o Flera opublicerade ärenden anses vara
lika intressanta och relevanta som de mindre intressanta
och mindre relevanta publicerade ärendenao Ett opublicerat
ärende är för övrigt det ärende som flest bedömt som re
levant. Det finns alltså ärenden som - antagligen därför
att de anknyter till bedömarnas egen situation - framstår
som bra att känna till eller intressanta att läsa om, men
som nonchalerats av lokalpresseno

Den tredje invändningen är att jämförelsen rör en ab
solut nivåo Kanske har nyhetsurvalet och läsarnas bedömning
påverkats av helt olika ärendeegenskaper och här bara råkat
samm~nfalla genom att dessa egenskaper fördelar sig på ett
särskilt sätt. Om verkligheten förändras, utan att kriteri
erna för nyhetsurval och läsarnas bedömningsgrunder ändras,
skulle i så fall denna anpassning mellan nyhetsurval och
informationsbehov kunna försvinnae Jag återkommer till
dettao
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JÄI4FÖRELSER MELLAN INTRESSANTA OCH RELEVANTA ÄRENDEN

INTRESSEPOÄNG. De ärenden som många läsare finner intres
santa utspelas i någon av de tre största tätorterna. Ären
dena angår många resurssvaga, handlar om skolor och har
varit föremål för motion eller interpellation. Tabell 7:5
visar detta och visar också att förhållandevis mycket av
variationen i intressepoäng kan förklaras med fyra

2
ärende

egenskaper - över 40 procent eller 37 procent om R korri
geras ,för antalet frihetsgrader . Dessutom framgår av ta
bellen att variabeln "Tätort" förtryckt förhållandet mel
lan "Berör många resurssvaga" och intressepoäng. Ett kri
terium på resurssvag är ju att personen bor utanför de tre
största tätorterna.

Försökspersonernas läsintresse tycks alltså vara inrik
tat mot prominens, storlek, vad politikerna anser vara re
levant - men dessutom mot skolbarn och andra resurssvaga,
kanske för att många av bedömarna har egna skolbarn och är
att betrakta som resurssvaga själva.

Tabell 7:5. Intressepoäng och fyra ärendeegenskaper: de fyra först
introducerade variablerna i en stegvis regressionsanalys

Standardiserade koefficienter för

Tätort
a

Många resurssvaga berörs
Skolor
Motion/interpellation

Regressions
analys

.74

.39

.27

.21

.43

Korrelations
analys

.42
-.03

.31

.23

a=variabeln lämnar anmärkningsvärt tillskott (F över kritiskt värde
på 95-procentsnivån) om den introduceras sist (av 4)

RELEVANSPOÄNG. De ärenden som många finner viktiga berör
de tre största orterna och mång~ resurssvaga. De ärenden
som få finner viktiga (och många oviktiga) handlar om
idrottsanläggningar etc eller om markplanering. Detta visas
i tabell 7:6. Ater är andelen förklarad variation till~

fredsställande stor, över 40 procent (36 om den frihets
gradskorrigeras) .

Intresse- och relevansbedömningarna har alltså delvis
samma determinanter: om ärendet handlar om en tätort, an
går det många resurssvaga samt - möjligen - om det varit
ämne för motion eller interpellation, vilket har ett starkt
partiellt samband med bedömd oväsentlighet o Intressant är
dessutom det som rör bedömarnas gllmänna livssfär: skol-
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världen, utan att sådana ärenden för den skull berör deras
konkreta utbildningssituation. Tre av fyra skolärenden rör
andra elever än dem själva. Som oväsentligt uppfattas byg
gande, planering och ärenden som rör idrottsanläggningar.

Tabell 7:6. Relevanspoäng och fyra ärendeegenskaper: de fyra först
introducerade variablerna i en stegvis regressionsanalys

Standardiserade koefficienter för

Tätorta

Många resurssvaga berörs a

Idrottsanläggningar etc
Markplanering

Regressions
analys

.86

.60
-.25
-.20

.42

Korrelations
analys

043
-.05
-014
-.22

a=variabeln lämnar anmärkningsvärt tillskott (F över kritiskt värde
på 95-procentsnivån) om variabeln introduceras sist (av 4)

JÄMFÖRELSE MELLAN NYHETSURVAL OCH ÄRENDEBEDÖMNING. Är det
samma oberoende variabler - ärendeegenskaper - som förkla
rar variationen i de båda måtten på ärendenas bedömnings
poäng och i tidningarnas nyhetsurval? Det är svårt att göra
en jämförelse eftersom en sådan kommer att utfalla något
olika beroende på om den baseras på korrelations-, reg
ressions- eller diskriminantfunktionskoefficienter och be
roende på var nivån sätts för vilka koefficienter som är
intressanta att studera.

Jag väljer här att redovisa data för ärendeegenskaper
som korrelerar kraftigt antingen med någon av de båda stu
derade tidningarnas publiceringsbenägenhet eller med något
dera av intresse- och relevanspoängo Nyhetsurvalet avser
177 ärenden, och de samband som anses vara kraftiga är så
dana nollordningskorrel~tionersom överstiger .15. Detta
motsvarar, om avsikten varit signifikanstestning, kritiskt
F-värde på 95-procentsnivån. Läsarbedömningarna gäller bara
40 ärenden, och motsvarande nivå på nollordningskorrelati
oner som anses anmärkningsvärda är .31. Data redovisas i
tabell 7:7.

Det är uppenbart att ärendeegenskaperna uppvisar högre
korrelationer med nyhetsurvalet som de i första hand är
tänkta att förklara (jämför kapitel 2) än med relevans- och
intressepoäng. I två fall kan man säga att relevans och
framför allt intresse hänger samman med vissa ärendeegen
skaper: ärenden om tätorter är både relevanta och intres
santa, sådana som tar upp skolfrågor intressanta. Dessa
ärendeegenskaper överrapporteras knappast av någondera tid-
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ningen. I ytterligare två fall kan man möjligen hävda att
nyhetsurvalet bygger på ungefär samma egenskaper som in
tresse- och relevansbedömningarna0 Det finns en tendens
till att motioner och interpellationer anses intressanta
och relevanta och de partiella sambanden (men alltså inte
nollordningssambanden i tabell 7:7) mellan många resurs
svaga och läsarnas bedömning är någorlunda stark0 Dessa
två typer av ärenden publiceras förhållandevis ofta&

Tabell 7:7. Korrelationer mellan ärendeegenskaper å ena sidan samt
nyhetsurval och läsarbedömning å den andra (endast ären
deegenskaper som korrelerar över .15 med nyhetsurval och/
eller över .31 med läsarbedömning har inkluderats; dessa
värden på r motsvarar kritiskt F på 95-procentsnivån för
respektive n)

Ärendeegenskap Produktmomentkorrelation med

Intresse
poäng

Oenighet .03
Fritidsrollen -.08
Skolor .31
Motion/interpellation .23
Kort beslutsprocess .01
Många resurssvaga berörs-.02
Specialreglerad nämnd .05
Tätort .42

Relevans
poäng

-.03
-.03

.18

.25

.04
-.05

.07

.43

Publ i
lokalticln

.24

.20

.04

.37
-.37

.16

.,22
-.08

Publ i
regionaltidn

.16
-.02

.11

.,21
-.18

.,07

.,13

.04

De övriga fyr; ärendeegenskaperna har samband med ny
hetsurvalet i lokaltidningen eller i båda tidningarna men
inte med vare sig intressepoäng eller relevanspoäng. Låt
mig summera detta. Två ärendeegenskaper är möjligen gemen
samma, två förklarar enbart läsarnas bedömning och fyra
förklarar enbart publiceringsbenägenheto Likheterna mellan
intresse- och relevansbedömningar är stora? liksom de mellan
nyhetsurval i någondera tidningeno ~1ellan nyhetsurval och
läsarbedömningar är likheterna däremot små~

DISKUSSION AV RESULTATEN

Med ett fåtal förklaringsvariabler har jag ganska bra kunnat
förklara skillnader i fråga om bedömt intresse och bedömd
relevans mellan fyrtio olika ärenden o Ärenden som berör nå
gon av kommunens tre största orter och angår många resurs
svaga utpekas som både intressanta och relevantao Enbart
intressanta är främst skolfrågor, enbart relevanta framför
allt frågor om miljö och renhållning o Markfrågor bedöms va
ra mindre viktigao
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Jämför man determinanterna till intresse- och relevans
poäng med de ärendeegenskaper som bäst förklarar de båda
tidningarnas nyhetsurval visar sig flera saker. För det
första är korrelationerna mellan ärendeegenskaper och lä
sarbedömning vanligen lägre än korrelationerna mellan sam
ma egenskaper och nyhetsurvalo Det antyder att också andra
förhållanden ligger till grund för läsarnas bedömning än
de operationaliserade nyhetsvärdesfaktorerna (som de i vis
sa fall knappast kunnat avläsa helt klart ur de kortfatta
de ärendebeskrivningarna) o

För det andra kan man tolka resultaten som att läsar
nas och journalisternas bedömningar påverkas av olika ären
deegenskaper. Läsarnas bedömning förefaller inte vara på
verkad av i vilken mån ett ärende vållar oenighet eller
utvecklar en lång beslutsprocess. Dessa båda egenskaper har
emellertid högt samband med publiceringsbenägenhet. De
egenskaper som läsarna sätter värde på - som gör ärenden
intressanta eller bra att känna till - rör i stället läsar
nas egen situatiano Läsarna som till stor del är kvinnor 
utan arbete, med småbarn, boende i tätort - vill läsa om
motsvarigheter till sig själva, om skolfrågor, händelser i
de största tätorterna, om sådant som berör andra resursva
ga - barn, kvinnor, arbetslösa.

Ingen tidning kan helt tillfredsställa kraven från dem
som bor i utgivningsområdet. Hur skulle journalisterna ens
kunna ana kraven? Hur skulle det material som efterfrågas
kunna hinna insamlas och bearbetas så som journalisternas
arbetssituation ser ut idag? En anpassning skulle dock i
många avseenden vara önskvärd. Till vad då - till vilka
läsares synpunkter? Det finns naturligtvis anledning att
hysa viss skepsis mot de attityddata som här redovisats.
De gäller endast 40 ärenden och 101 orepresentativa bedö
mare. Det förefaller dock som om försökspersonerna vill se
litet mer av sin egen verklighet i tidningen. Kruxet är
bara att det inte finns någon garanti för att de verkligen
skulle ta del av ett tidningsinnehåll som förändrades i
riktning mot vad de skulle önska. Som framgår i nästa ka
pitel är nämligen sambanden mellan läsmotiv och faktisk
läsvolym obetydliga.
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LÄSMOTIV OCH KUNSKAPER

Somliga läser för att möta verkligheten~

andra för att inte möta den.

Aksel Sandemose: Felicias bröllop

KAPITLETS INNEHALL

LÄSMOTIV OCH KUNSKAPER. Ett av kapitlets syften är att se
i vilken mån två olika läsmotiv kan länkas till och för
klara variationer i människors kunskaper om den kommunala
förvaltningen. Ett av läsmotiven är att orientera sig om
vad som händer i den närmaste omvärlden. Kunskaper kan sä
gas vara en eftersträvad konsekvens av själva läsningen om
läsmotivet varit starkt. Läsningen kan i så fall förklaras
teleologiskt - människor läser för att få kunskaper.

Vad är då kunskaper? Det finns naturligtvis flera svar
på den frågan, men i princip kan dessa svar delas in i två
ytterlighetskategorier. Den kanske vanligaste filosofiska
ståndpunkten är att kunskaper är föreställningar om hur nå
got är som en individ (l) håller för sanna, (2) har skäl
anse vara sanna, och (3) verkligen anser sanna (jämför
Chisholm, 1966). Vad en person vet kan då egentligen aldrig
avgöras av henne ~jälv, möjligen i efterhand när hon blir
varse att det hon höll för sant verkligen var (eller visa
de sig vara) sant. Med den här tolkningen av kunskaper hör
en individs föreställningar om framtiden till kunskaperna,
men bara om de visar sig vara sanna.

Kanske ligger uppfattningen om vad som är kunskaper
nära vardagsspråkets användning av termen, åtminstone när
det gäller vad som bör betraktas som kunskaper i skol- och
utbildningssammanhang. Kunskaper är kunskaper som är sanna
- oftast konstaterbart sanna. Detta konstateras aven an
nan person än individen/eleven själv.

Ett annat svar på frågan om vad som är kunskaper är
snarast sociologiskt till sin natur. Kunskaper är vad en
tänkande individ tror sig veta vid ett visst tillfälle och
givet vissa syften - oavsett om detta skulle komma att visa
sig vara icke-sant eller ej. En företrädare för den här
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åsiktsriktningen är i hög grad Schutz (1944, 1959; se också
Berger & Luckman, 1970) o Schutz vill beskriva en människas
lager av kunskaper som synnerligen föränderligt och bero
ende av det problem som hon står i begrepp att försöka lö
sao Vid varje givet tillfälle består detta kunskaps lager av
många olika zoner eller sediment av kunskaper o Dessa är mer
eller mindre relevanta, mer eller mindre utvecklade i för
hållande till den förhandenvarande situationeno Hur dessa
zoner av kunskaper kan se ut framgår av figur 8:1. Termer
na kunskaper-om (en djupgående förtrogenhet) och bekant
skap-med (ytlig kunskap) har hämtats från William James och
används också av Schutz.

tid

Konsistenta
kunskaper-om

Oklara
kunskaper-om

Gissningar,
fördomar,
bekantskap-med

o o •

Komplett
okunnighet

o o

o • o o

o o • o o

Figur 8:1. En människas lager av kunskaper (efter Schutz, 1959)
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Kunskaperna är, hävdar Schutz, i hög grad osystematis
ka, oklara och motsägelsefylldao Den bristande systemati
ken hänger samman med att de är kunskaper just i förhållan
de till ett specifikt intresse som hör till en särskild
livssektoro Oklarheten finns där av pragmatiska skälo De
flesta människor är nöjda med vaga beskrivningar eller med
slutsatser som gäller i standardsituationero En person t ex,
som vill kontakta andra, är fullt nöjd med att veta att
det finns telefoner med vilkas hjälp kontakt kan etableras
- hon vill ytterst sällan i detalj veta hur telefonen fun
gerar. Slutligen, kunskaperna är inte konsistenta utan
ytterst motstridiga beroende på i vilken roll och på vilken
nivå individen i fråga betraktar dem som sanningaro

Sammantaget framstår således kunskaper enligt den so
ciologiska tolkningen som de många motstridiga, obevisade,
oklara och ibland osanna föreställningar som en människa
betraktar som användbara i en specifik situation. Detta
strider mot den mer filosofiska bilden av kunskaper som
välmotiverade och sanna föreställningar som en individ li
tar på och som är sanna också över en längre tidsperiodo

Jag menar att det i princip är viktigt att försöka re
latera dessa båda kunskapsbegrepp till människors läsning
och läsmotiv, eftersom det är den subjektiva känslan av att
vara tillräckligt informerad som kan vara avsikten med viss
läsning, medan objektiva kunskaper snarare är långsiktiga
effekter av flera sådana lästillfällen. Detta kan jämfö
ras med vad jag påstod i kapitel 3: Det är skillnader mel
lan vad en person söker i läsögonblicket, vad hon får ut i
läsögonblicket och vad hon får ut på lång sikt och efter
många läsningar. Detta kapitel innehåller dock endast en
sådan sambandsanalys som relaterar upplevda kunskaper till
mått på läsning och läsrnotivo

DETERMINANTER TILL LÄSMOTIVEN. Innan läsrnotiven relateras
till kunskaper redovisas vilka variabler som förklarar va
riationen i de båda läsrnotiven. Dessa läsmotiv är dels det
redan diskuterade motivet att orientera sig om omvärlden
(orienteringsmotivJ, dels motivet att läsa eftersom själva
läsningen av ett visst innehåll ger utbyte och är intres
sant i sig (läsintressejo Även här ~r det naturligtvis fråga
om sambandsanalyser. Kausala spekulationer kring de samband
som visas (eller i en del fall uteblir men kunde ha förvän
tats) avslutar dock kapitlet.

För att kunna se vilka variabler som skulle diskrimi
nera mellan de två slagen av läsrnativ har en fyrdelning
skett (figur 8:2). Denna fyrdelning baseras på de teore
tiska resonemang som framfördes i kapitel 3. Det är fyr
delningen som används som beroende variabel i en diskrimi
nantanalys när determinanter till läsrnotiven prövas, detta
i enlighet med antaganden i kapitel 3. (Läsrnotiven för
klaras alltså inte var för sig.)
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Läsintresse

Lågt Högt

Lågt

Orienterings

motiv

Högt

Varken intresse Enbart
eller orientering intresse

Enbart Både intresse
orientering och orientering

Figur 8:20 En kombination av läsmotiv

FÖRUTSÄTTNINGAR

ANALYSERNA HAR MOTIVERATS I EFTERHAND. Som jag påpekar
redan i kapitel l var det ursprungliga syftet bakom den
datainsamling som redovisas i detta kapitel och i det för
ra enbart att differentiera mellan viktiga och intressan
ta ärenden, publicerade och opublicerade 8 Uppslaget att
utnyttja data också för analyser på andra ledden - för att
beskriva bedömarna själva, inte bara de bedömda ärendena 
kom både ur den empiriska hanteringen av de insamlade data
samt ur arbetet med att skriva den breda sammanfattningen
av vissa delar av användnings forskningen som rapporteras i
kapitel 3~

Analyserna har alltså motiverats i efterhand. Ur strikt
hypotetisk-deduktiv synvinkel är detta en styggelse. För
faringssättet överensstämmer dock med hur samhällsvetenskap
lig forskning ofta går till, även om det i vanliga fall är
enstaka beräkningar eller variabler som plötsligt anses
vara befogade snarare än fullständiga sekundäranalyser av
data.

Men att analyserna har motiverats i efterhand har ock
så medfört att jag nödgats använda andra mått än vad som
skulle ha varit fallet i en särskilt planerad undersökning.
Variablerna är ytterst enkla indikatorer på mer komplice
rade förhållanden och till detta återkommer jag i nästa
avsnitt. Dessutom är urvalet ett utpräglat tillfällighets
urval.
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I
URVALET ÄR SNEDFÖRDELAT. Urvalet av personer är inte rep- ~
resentativt för den studerade kommunen eftersom det av
praktiska skäl har företagits bland fem klasser av vuxen
studerande från en av skolorna i kommunens centralort. När
det gäller den del av undersökningen som handlar om sam-
banden mellan ärendeegenskaper å ena sidan och intresse-
och relevanspoäng å den andra, så antar jag att urvalets
sammansättning spelar mindre roll för möjligheterna att
generalisera resultatmönstren. Antagandet sker i enlighet
med vad som brukar förutsättas i psykologiska mätningar
som syftar till att beskriva ordningen mellan stimuli av
olika karaktär - bedömarnas bakgrundsegenskaper inverkar
inte på relationerna mellan bedömda stimuli.

För den här analysen, av försökspersonerna själva, har
naturligtvis urvalets sammansättning större betydelse för
resultaten. Därför lägger jag tonvikten vid antaganden,
analyser och spekulationer som inte gäller bedömarnas so
ciala och demografiska bakgrund. I stället är det läsmängd,
läsmotiv och kunskaper som är mest värda att undersöka.
Hur ser då urvalet ut? I tabell 8:1 jämförs fördelningarna
i urvalet med fördelningarna i själva kommunen när det gäl
ler tre ytterst grundläggande bakgrundsvariabler. Tabellen
ger vid handen att försökspersonerna har en överrepresen
tation av kvinnor, personer i tidig familjebildningsålder
samt gifta eller sammanboende.

Tabell 8:1. Några bakgrundsvariabler i urvalet och kommunen C%)

Urvalet

Andel kvinnor
80

Andel gifta/sammanboende
76

Andel 20-35-åringar
62

Kommunen

Andel kvinnor
49

Andel gifta
43

Andel 20-35-åringar C% av alla mellan
20 och 64 år)
38

ANALYSERNA SKER SOM OM DATA VORE FULLGODA. De analyser som
redovisas i kapitlet sker alla som om data vore fullgoda,
trots att så alltså inte är fallet. Analyserna sker som om
de utförts på ett representativt urval, illed tillförlitliga
variabler och på ett planerat sätt. Nu är sällan vetenskap
liga undersökningar helt planerade på förhand, men detta
är möjligen ett extremfalla I vilket fall som helst bör det
naturligtvis påpekas vid vilket skede i undersökningsarbe
tet som iden till speciella analyser föddes.

Själva resultaten måste alltså tolkas med stor försik
tighet. Egentligen utgör de mest dekorationer till teorier
som diskuteras här och i kapitel 3, indikationer på att
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läsmotiv kan mätas på liknande sätt, samt grogrund för
fortsatta spekulationer om hur läsning, läsmotiv och kun
skaper hänger samman a Jag anser analysideerna så värdeful
la att kapitel 8 medtagits i avhandlingens

VARIABLERNA

LÄSMOTIVENo Försökspersonerna ombads - ursprungligen för
att jag skulle kunna karakterisera enskilda ärenden - mar
kera dels hur intressanta ett antal ärenden var att läsa,
dels hur viktigt det var för dem personligen att känna
till dessa fakta~ Jag har också summerat dessa bedömningar
för varje person, därför att jag anser att de kan tjäna
som indikatorer på läsmotivo Läsmotivvariablerna baseras
alltså på antalet ärenden som bedömts på ena eller andra
sätteto

Antalet ärenden som en person finner intressanta kallar
jag läsintresse. Jag menar att detta index är en indikator
på läsmotiv som skulle kunna kallas läsintresse: att män
niskor läser för att läsa och för att läsningen ger omedel
bara belöningare Antalet ärenden som en person anser är
viktiga kallar jag orienteringsmotive Jag ser det indexet
som en indikator på belöningar av mer fördröjd art, belö
ningar som framför allt hänför sig till tidningsinnehållets
användbarhete Korrelationen mellan dessa båda variabler är
emellertid anmärkningsvärt stark, .48e

Jag menar att dessa specifika bedömningar av kommunala
ärenden från en noga avgränsad tidsperiod hänger samman
med mer stabila och allmänna attityder - med en önskan att
vara orienterad om vad som händer i kommunalpolitiken res
pektive med en önskan att läsa om kommunalpolitik. Detta
är ett centralt antagande och det är ganska ovanligt. Det
är långt vanligare att undersökare, för att pröva männis
kors läs- och tittmotiv, ställer många olika frågor om ett
helt massmedium, en hel programserie (eller motsvarande)
eller ett helt ämnesområde o Men här har alltså inställning
en till konkreta händelser använts som indikator på mer
allmänna motiv.

KUNSKAPERo Efter det att försökspersonerna bedömt ett an
tal ärenden fick de besvara ett kort enkätformuläro De sis
ta sju frågorna i formuläret är kunskapsfrågor som alla
handlar om den kommunala förvaltningen i något avseende.
Frågorna gäller vilket parti som har majoritet i fullmäkti
ge, vilka kommunalråd kommunen har, när kommunsammanslag
ningen ägde rum, vilket verksamhetsområde som kräver mest
pengar i den kommunala budgeten, om kommunen särskilt mås
te informera dem som bor nära en planerad ny väg, hur med
borgarna kan få reda på vad som händer i kommunstyrelsen
samt hur de kan göra för att förmå politikerna att behand
la en viss fråga.
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För varje fråga har kodats om den svarande markerat
"Vet ej", rätt svar eller fel svar, samt hur många rätta och
hur många felaktiga alternativ som använts. Vanligen är ett
enda alternativ rätt men några frågor har flera rätta svar.
Detsamma gäller för antalet felaktiga alternativ9 Svaren
har summerats för varje person.

Frekvenserna rätta svar varierar kraftigt rnellan frå
gorna. Som mest har 98 procent svarat rätt (de visste att
kommunen hade borgerlig majoritet vid undersökningstill
fället) 1 som minst 7 procent (så få kände till något sätt
att ta reda på vad som avhandlats i kommunstyrelsen). An
delen "Vet ej"-svar är förhållandevis stabil, runt 20 pro
cent .. Frågorna har slagits samman trots att de inte korre
lerar i någon märkbar utsträckning - sammanslagningen är
teoretiskt grundad, de handlar alla om den kommunala för
valtningen ..

LÄSMÄNGD. En variabel mäter försökspersonernas läsning av
lokaltidningen. Svaren på två frågor har kombinerats genom
att antalet nummer som läses per vecka har multiplicerats
med den genomsnittliga lästiden, vilken mätts på en enkel
ordinalskala med tre skalsteg. Variabeln avser således hur
länge per vecka som varje person uppger sig läsa lokaltid
ningen. Det är ett ganska grovt mått vars spridning begrän
sas av att hela 73 procent av försökspersonerna brukar läsa
lokaltidningens alla nummer varje vecka ..

Det är möjligt att något annorlunda resultat hade nåtts
med en annan mätteknik, t ex med hjälp av dagboksmätningar
(se Werner, 1977) .. Sådana data var här omöjliga att utgå
från. Resultaten överensstämmer dock hjälpligt med närmast
jämförbara siffror i 1972 års pressutrednings forsknings
program, dvs med läsning och lästider som rapporteras gälla
för den minsta entidningsorten i det urvalet (Västerås) ..
(Tabell 8:2 visar detta~ Frågeformuleringar och svarsal
ternativ skiljer sig något åt .. )

Tabell 8:2. Läsfrekvens och lästider i urvalet, jämförda med data
från en mottagarstudie som utförts i en större entid
ningsort

Procentandel som ...

läser minst en morgontidning
minst tre gånger per vecka

läser den egna tidningen högst
en kvart per dag

läser den egna tidningen mellan
en kvart och tre kvart per dag

Källa: SOU 1975:78

I urvalet

90

35

59

I Västerås

94

36

53
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ÖVRIGA VARIABLERo De övriga variablerna består dels aven
beroende kategorivariabel, som kommer att analyseras med
hjälp av diskriminantanalys, samt en rad sedvanliga förkla
ringsvariabler vilka används i samtliga analyser som rap
porteras i det här kapitlet$ Den beroende variabeln bestdr
aven kombination av de två indikatorerna på läsmotiv - läs
intresse och orienteringsmotive Måtten har kluvits i medi
anen (gäller orienteringsmotiv) samt i 33:e och 67:e
percentilen (gäller läsintresse) , detta för att undvika
ytterligt små grupper $ Hur gruppbildningen skett fram-
går av figur 8:3 (jämför figur 8:2). Grupperna är allt-
så bildade enligt relativa förutsättningar, inte för att
t ex sju viktiga ärenden anses innebära ett orienterings
motiv som är högt i en absolut mening.

Läsintresse

(antal intressanta ärenden)

0-6 7-10 11-20

Orienterings
motiv

(antal viktiga
ärenden)

0-6

7-20

l
I

Varken-eller- Enbart-intreske-gruppen
gruppen I

I
(19 fpp) (32 fpp) I

I
I

I
l

Enbart-oriente~ings-gruppen Både-och-
I gruppen
I

(32 fpp) I (18 fpp)
I

l

Figur 8:30 Kombinationer av läsmotiv: operationalisering

Aterstoden av variablerna är oberoende variabler, gäng
se bakgrundsvariabler som här används för att beskriva läs
motiven samt för att komplettera analysen av sambandet mel
lan läsmängd, läsmotiv och kunskaper. Dessa variabler be
skriver försökspersonernas biologiska och sociala situa
tion. De mått som används är: kön, ålder (i fem tioårsin
tervall) , utbildning (i sju kategorier, ordinalt ordnade
skolstadier) , förekomst av arbete, pågående utbildning
(gymnasiekurs eller grundskolekurs), förekomst av samman
boende, utbildning hos eventuell sammanboende, om samman
boende arbetar eller ej, förekomst av hemmavarande barn
under 16 år, tid på orten (i tre grova kategorier: 77 pro
cent har bott i kommunen längre tid än fem år) samt parti
cipation. Det sistnämnda måttet är en s®~ering av tre di
kotomiserade mått: föreningsmedlemskap (i lokal politisk
organisation, intresseförening eller övrig förening), när
varo på föreningsmöte under senaste halvåret samt förtro
endeuppdrag i någon medlemsföreningo I urvalet är 62 pro
cent medlemmar i åtminstone någon förening medan 28 procent
innehar förtroendepost.
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PRECISERADE HYPOTESER

DETERMINANTER TILL LÄSMOTIVEN. Med ledning av de allmänna
antaganden som görs i kapitel 3 kan följande hypoteser for
muleras om samband mellan indikatorer på läsmotiv och de
använda bakgrundsvariablerna. Dessa hypoteser kan natur
ligtvis inte testas i inskränkt meningo Analyserna syftar
i stället till att vara illustrationer och idegivare.

l. Utbildningsnivå, arbete, pågående utbildning, samman
boende, partners arbete, partners utbildning, barn och
participation förväntas uppvisa positiva samband med
orienteringsmotivo (Denna hypotes grundas på ett anta
gande om att dessa variabler är resurser som motiverar
till sökande efter kunskaper om den närmaste omvärldeno)

2. Utbildningsnivå och pågående utbildning förväntas upp
visa positiva samband också med läsintresseo (Denna
hypotes grundas på ett antagande om att utbildning in
nebär träning i och vana vid läsning som gör själva
läsaktiviteten attraktiv.)

3. Alder förväntas uppvisa positiva samband med oriente
ringsmotiv och läsintresse. (Denna hypotes grundas på
ett antagande om att äldre är mer lokalt orienterade
än yngre - äldre söker tidlös närhet, medan yngre sö
ker kosmopolitism i nueto)

4. Tid på orten förväntas uppvisa negativt samband med
orienteringsmotiv, positivt med läsintresse. (Denna
hypotes grundas på ett antagande om att relativt ny
inflyttade känner behov av att informera sig medan
relativt rotade vill förströ sig med läsning om kända
ting.)

5. Orienteringsmotiv och läsintresse förväntas bli förkla
rade av skilda variabler. (Hypotesen grundas på ett
antagande om att de läsmotiv som dessa båda mått indi
kerar kan uppträda oberoende av varandra.)

Antagandena prövas i en diskriminantanalys. uiskrimi-
nantanalysen använder bakgrundsvariablerna för att söka
skillnader mellan de fyra kombinationer av läsmotiv som
visades i figur 8:3 - varken-eller-gruppen, enbart-intres
se-gruppen, enbart-orienterings-gruppen samt både-och
gruppen.

Jag försöker inte förklara läsrnotiven med hjälp av måt
tet på läsningens omfattning. Skälen till detta är två. Det
ena skälet är, menar jag, att det eventuella orsakssamban
det är ytterligt komplicerat. Det finns egentligen ingen
enighet bland användningsforskare när det gäller den högst
besvärliga frågan huruvida läsandets omfång bestämmer vil
ka läsmotiv en människa har eller om det är läsrnotiven som
bestämmer hur mycket hon läser. Själv har jag antagit (se
kapitel 3) att det i princip är läsmotiven - de belöningar
som söks - som motiverar läsandet. Därför är det obefogat
att betrakta läsning som ännu en determinant till de pröva
de indikatorerna på läsrnotiv.
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Det andra skälet har inte att göra med sambandets art
utan med dess styrka. Oavsett åt vilket håll orsaks- eller
den teleologiska relationen är riktad, så torde det inte
föreligga något anmärkningsvärt kraftigt samband mellan
något läsmotiv och läsningens omfång. I kapitel 3 återgavs
ett uttalande av Rosengren & Windahl (1975) som stöder den
na tanke. Uttalandet innebär att vilket innehåll som helst
- och därmed: hur många eller få innehåll som helst - kan
tjäna vilket läsmotiv som helst. Läsare som läser för att
läsa behöver inte läsa vare sig mer eller mindre (eller,
hävdar Rosengren & Windahl, helt annorlunda saker) än lä
sare som läser för att lära sig.

Det uppmätta sambandet mellan tid som avsätts för läs
ning av lokaltidningen och de två indikatorerna på läsmo
tiv är försumbara. Om de hade prövats i en representativ
miljö hade detta stött tanken att läsmängd och läsmotiv
inte hänger samman. Korrelationen mellan lästid och läs
intresse är .12, den mellan lästid och orienteringsmotiv
så låg som .06. (Korrelationerna mellan läsrnativ och de
två ursprungliga variabler som ingår i läsmåttet är ännu
lägreo)

LÄSMOTIV OCH KUNSKAPER. För att studera sambanden mellan
läsrnotiv, läsning och kunskaper partialiserar jag bort in
verkan från de gängse bakgrundsvariablerna (de som används
för att förklara läsrnotiven) genom att använda mig av reg
ressionsanalyser. Det är alltså de partiella sambanden och
samvariationerna, dvs tilläggen till R2 respektive beta
koefficienterna, som är intressanta att betrakta. Som jäm
förelse redovisas dessutom nollordningskorrelationerna - de
ekologiska sambanden.

De hypoteser som formuleras gäller uteslutande samban
den mellan läsningens omfattning och läsmotiv å den ena si
dan och kunskaper å den andra (sedan inverkan från de övri
ga, snedfördelade förklaringsvariablerna har partialise
rats bort). Som tidigare gäller att hypoteserna naturligt
vis inte kan testas i strikt mening. Analyserna illustrerar
i stället de redovisade tankegångarna och kan tjäna som
inspiration för ytterligare undersökningar o

6. Orienteringsmotiv förväntas uppvisa positivt samband
med antalet rätta svar. (Hypotesen grundas på ett an
tagande om att orienteringsmotiv som stabilt läsmotiv
underlättar inlärning.)

7. Läsintresse förväntas uppvisa helt försumbart samband
med antalet rätta svar. (Hypotesen grundas på ett an
tagande om att läsintresse innebär ringa inlärning,
eftersom den enbart läsintresserade inte har som mål
att lära sigo)

80 Läsningens omfattning förväntas uppvisa försumbart sam
band med antalet rätta svar. (Hypotesen grundas på ett
antagande om att läsmängden i sig inte underlättar in
lärning, det centrala är varför läsaren läsero)
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RESULTATREDOVISNING

EN KORT LÄSANVISNING TILL TABELLERNA. Tabellerna kommen
teras i texteno För den som själv vill granska data behövs
några förklaringar. I tabellerna står de prövade bakgrunds
variablerna i logisk tidsmässig ordning o Från regressions
analyserna redovisas partiella samvariationer mellan den
beroende variabel det är fråga om och respektive bakgrunds
variabei som standardiserade beta-koefficienter e Detta ef
tersom dessa koefficienter är okänsliga för skillnader i
de skalor som variablerna har mätts påo Dessutom redovisas
nollordningskorrelationernao Som tecken på att ett samband
har en anmärkningsvärd nivå har motsvarande beta-koeffici
ent ramats ino Denna markering innebär att variabeln skulle
lämna ett signifikant tillskott till R2 om den introducera
des allra sist i regressionsekvationeno Mina tolkningar ba
seras främst på förekomsten av sådana anmärkningsvärda uni
ka tillskott till R2, i någon mån också på höga nollord
ningskorrelationer (över nivån .20) eller på beta-koeffici
enternas tecken och storleko

Som hjälp vid tolkningen av den redovisade diskriminant
analysen markeras dels anmärkningsvärda gruppmedeltal, dels
anmärkningsvärda standardiserade diskriminantfunktionsko
efficientere Det gruppmedeltal som anses värt att särskilt
markera för varje erhållen diskriminantfunktion är det me
deltal som är mest avZägset från de övriga tre gruppmedel
talen A De diskriminantfunktionskoefficienter som ramas in
är de högsta för varje oberoende variabel (om inte samtli
ga är ytterst låga eller flera koefficienter är nästan lika
höga) o Utfallet tolkas dessutom genom betraktande av de
övriga redovisade gruppmedeltalen som bl a jämförs, främst
i fråga om tecken, med diskriminantfunktionskoefficienter
na för varje oberoende variabelo

DETERMINANTER TILL LÄSMOTIVEN. Som tabell 8:3 omedelbart
visar är det ganska få antaganden som slår ino Flertalet
variabler - kön, ålder, utbildningsnivå, arbete, sammanbo
ende och barn - uppvisar låga diskriminantfunktionskoeffi
cienter för de första två erhållna funktionerna e Det är
endast dessa båda funktioner som bör tolkas, eftersom de
kanoniska korrelationerna här överstiger 0300 Båda dessa
kanoniska korrelationer är dock förhållandevis låga vilket
innebär att de använda bakgrundsvariablerna inte särskilt
bra kali förklara den teoretiskt motiverade indelningen i
fyra typer av läsmotivkombinationere

Ursprungsvariablerna - läsintresse och orienteringsmo
tiv - är ganska skeva och innehåller liten variation. Det
ta kan till någon del vara orsak till att det är svårt att
förklara försökspersonernas grupptillhörigheto En viktiga
re orsak är de oberoende variablernas beskaffenheto Dessa
brister också i variation (många är dikotoma) och är dess
utom skeva på grund av det speciella urvaleto
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Tabell 8:30 Diskriminantanalys av grupper med läsmotiv i olika
kombinationer o (De högsta koefficienterna för varje
variabel samt de mest avlägsna gruppmedeltalen har
markerats)

Standardiserade diskriminantfunktions-
koefficienter

funktion l funktion 2 funktion 3

Kön -0009 0006 0 .. 08

Älder -0 .. 11 -0 016 -0 .. 56

Utbildningsnivå 0 .. 18 0 031 0038

Arbete -0 .. 06 -0 014 -0009

Pågående utbildning I -0054 I -0029 0 .. 42

Sammanboende 0022 0006 0.48

Partners utbildning 0 057 0018 -0 .. 30

Partner arbetar -0081 -0037 -0 .. 23

Barn 0021 -0 .. 38 0.75

Tid på orten 0067 -0.47 -0023

I -0041 IParticipation -0.39 0001

Gruppmedeltal

Varken-el1er-gruppen 0 .. 51 0041 0016

Enbart-intresse-gruppen -0053 0015 0003

Enbart-orienterings-gruppen 0018 -0011 -0026

l -0052 IBåde-och-gruppen 0 .. 09 0025

Kanonisk korrelation 0 .. 390 00303 00196

Låt mig så övergå till att kommentera de resultatmöns
ter som verkligen framträder i tabellen Q De två grupper som
påminner mest om varandra är gruppen personer med enbart
orienteringsmotiv och gruppen personer med både-oriente
ringsmotiv-och-läsintresse9 De grupperna har samma tecken
på de två första gruppmedeltalen och det minsta sa~~anlag

da avståndet mellan dessa medeltalQ överrepresenterade i
dessa båda grupper tycks vara personer som bott länge i
kommunen samt, i mindre mån, personer som har barn under
16 åro Detta kan tolkas som att lokal förankring och före
komst av barn är resurser som motiverar orientering om
kommunala förhållandeno I fråga om barn var förhållandet
förväntat, i fråga om tid på orten hade motsatsen antagits.
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Bland personer med enbart-läsintresse har jämförelsevis
många bott endast kortare tid på orteno Både styrka och
tecken på diskriminantfunktionskoefficienterna tyder på
detta. Resultatet strider mot förhandsantagandet. Kombine
rat med sambandet mellan starkt orienteringsmotiv och lång
tid på orten ger detta vid handen att den tid en person vis
tats på sin nuvarande boendeort visserligen påverkar hennes
motiv för att läsa om ortens kommunalpolitik men att moti
ven knappast överensstämmer med objektiva behov av att in
formera sig om de kommunala förhållandena. (Sådana objekti
va informationsbehov skulle ju vara störst vid inflyttning
en.)

Granskas enbart de kraftigaste diskriminantfunktions
koefficienterna som erhållits för den första funktionen,
framkommer bl a att medlemskap i enbart-intresse-gruppen
kan förklaras av att en person för närvarande bedriver
gymnasiestudier. Sambandet mellan utbildning och läsintres
se var förväntat. Dessutom tycks gruppen med enbart-intres
se ha överrepresentation av personer med arbetande, lågut
bildad sammanboende. Inga antaganden hade gjorts om detta.

Gruppen som består av personer med varken-orienterings
motiv-eller-läsintresse skiljer sig kraftigt från övriga
grupper. Dess medeltal på de två första diskriminantfunk
tionerna återfinns i ytterändan av vardera funktionen. Mest
utmärkande för gruppen är att personer med förhållandevis
låg föreningsaktivitet ofta hör hit. Detta överensstämmer
till stor del med antagandet att participation har positivt
samband med orienteringsmotiv. Dessutom framstår personer
med låg pågående utbildning (grundskolestudier), med hög
utbildad sammanboende och/eller med en sammanboende utan
arbete som överrepresenterade i gruppen. Det var helt för
väntat att låg pågående utbildning skulle motsvaras av lågt
läsintresse och lågt orienteringsmotiv. Vidare hade det an
tagits att sammanboende med arbete skulle kunna påverka
försökspersonerna i riktning mot ett högt orienteringsmo
tiv. på grund av urvalets speciella sammansättning kan det
dock antas att resultaten som rör den sammanboendes karak
teristika i hög grad beror på tillfälligheter i data.

Sammanfattningsvis, vilka är då de viktigaste resulta
ten? Det är svårt att förklara fördelningen på grupper.
Flera förklaringsvariabler som förväntats användbara bidrar
till detta. Tid på orten samt participation är de båda va
riabler vars inflytande förefaller mest anmärkningsvärt.
Boendetiden fungerar på motsatt sätt än som antagits - de
som bott längst har starkt orienteringsmotiv och svalt läs
intresseo De mest föreningsaktiva har starkt orienterings
motiv (det hade förväntats) och/eller starkt läsintresse.

LÄSMOTIV OCH KUNSKAPER. När antalet rätta svar prövas som
beroende variabel i en regressionsanalys - vilket redovisas
i tabell 8:4 - förklaras en förhållandevis stor andel av
variationen. Det är nu inte så märkligt eftersom 14 variab
ler har använts som förklaringsvariabler. Om R2 korrigeras
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för det lilla antalet frihetsgrader sjunker dess värde
från ~3l till 020. Hur ser då resultaten ut på variabel
nivå?

Tabell 8:4. Antalet rätta svar, regressionsanalys (betakoefficienter
och nollordningskorrelationer multiplicerade med 100)

Standardiserade koefficienter från

Regressionsanalys Korrelationsanalys

Kön 13 05

Älder -05 14

Utbildningsnivå 04 10

Arbete 16 12

Pågående utbildning 03 13

Sammanboende 15 30

Partners utbildning 13 24

Partner arbetar 05 29

Barn 02 16

Tid på orten ffi] 31

Participation 14 27

Läsmängd, lokaltidningen 13 18

Orienteringsmotiv 00 27

Läsintresse -09 13

R
2

e31

[3Q] = variabeln ger anmärkningsvärt tillskott (F över kritiskt värde
på 95-procentsnivån) om den introduceras sist

27 nollordningskorrelation större än .20

Det helt centrala utfallet av analysen rör naturligtvis
de tre variabler för vilka särskilda antaganden formulerats:
läsmängd, orienteringsmotiv och läsintresse. Alla de ur
sprungliga antagandena får stöd. Läsmängd har försumbart
samband med antalet rätta svaro Inte heller läsintresse har
samband med antalet rätta svar, vare sig på partiell eller
nollordningsnivåo Stort orienteringsmotiv hänger däremot
samman med många rätta svaro

Resultaten tolkar jag på följande sätt. Läsning som
sker för läsningens egen skull hänger inte samman med vare
sig faktiska eller upplevda kunskaper. Personer med högt
läsintresse svarar inte rätt påfallande oftao Den som där
emot läser för att orientera sig om kommunalpolitik lär sig
mycket.
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Därutöver uppvisar ett fåtal ytterligare bakgrundsva
riabler samband, främst som nollordningskorrelationer,
med antalet rätta svar. Om dessa variablers samband med
kunskaper har inga antaganden gjorts. Resultaten förefal
ler emellertid intuitivt rimliga. De kan tolkas som att
lokal förankring, både genom föreningsaktivitet och lång
tid i kommunen, samt tillgång till diskussions- och infor
mationspartner (som är relativt högutbildad och ofta arbe
tar) ökar en individs kunskaper om den kommunala förvalt
ningen. Variablerna verkar framför allt indirekt, genom in
bördes samband.

REFLEKTIONER KRING RESULTATEN

Det är i grunden ytterst viktiga frågor som här har ägnats
en empiriskt explorativ analys, med enkla indikatorer och
på ett litet och snedfördelat urval. Frågorna är

l. Vad är det som gör att människor känner till och tror
sig känna till olika kommunalpolitiska förhållanden?

2. Vad är det som förmår människor att vilja lära sig om
sådana förhållanden?
och, sammanlänkande dessa båda frågor,

3. Vad betyder mest för människors kunskapstillväxt - hur
mycket information som hämtas in eller varför den häm
tas in?

Några spekulationer kring aspekter som rör dessa och
liknande frågor kan framföras med ledning av de tidigare
kommenterade resultaten. Spekulationerna har tillkommit
bl a genom att förutsedda samband inte har kunnat konsta
teras. Detta kan ha berott på att variablerna är för grovt
mätta. Andra spekulationer har uppkommit ur rapporterade
men oväntade samband. Ater andra spekulationer härrör från
uppkomna samband som verkligen hade förväntats.

Det är troligt att den typ av arbete en individ har,
liksom om hon har barn eller ej, på komplicerade sätt är
relaterade både tillorienteringsmotivets storlek och till
kunskaper om den lokala omvärlden. I undersökningen har
dessa variabler mätts dikotomt, antingen-eller. Andra re
sultat bör kunna nås med mätningar som tar hänsyn till att
barnen kan vara få eller många, små eller stora, och arbe
tet fritt eller ofritt, kontaktrikt eller isolerat, krävan
de eller hämmande, med kunskap/data och människor eller
med ting. .

Data tyder på att familjegemenskap - flera vuxna indi
vider som tar del av massmediernas utbud - ökar en familje
medlems kunskaper. Detta är naturligt: roller kan ackumule
ras över flera individer. Oklarare är sambanden mellan fa
miljens karakteristika och de båda läsmotiven.

Lång tid på orten och omfattande föreningsaktivitet
förefaller generaliseras genom att leda till stort orien-
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teringsmotivs Personer som bott länge på orten har högt
orienteringsmotiv, personer som bott enbart kort tid stort
läsintresse. En longitudinell spekulation kring dessa
tvärsnittsdata skulle vara att läsintresse är en förut
sättning för att orienteringsmotiv ska uppstå med tidens
De två typerna av lokal förankring ser dessutom ut att ha
effekter på människors kunskaper om lokalsamhället omkring
demo

Slutligen antyder data att de båda studerade måtten på
läsmotiv inte utgör samma grundläggande motiv för tidnings
läsning. Visserligen korrelerar de två måtten och har i
mycket samma determinanter, men de har samband illed helt olika
kunskapsmönster. Den som läser enbart för att det är sti
mulerande att läsa lär sig inte mycket, inte heller den som
läser mycket. Den som läser för att lära, lär sig däremot
mer än andra.

Resultaten stöds kraftigt av de antaganden och data
rörande differentiell kunskapstillväxt som på senare tid
framförts av bl a Nordlund (1976) och Hvitfelt (1977) o

Enligt deras tankemodell skulle personer med mindre kunska
per än andra föredra ett innehåll som i liten utsträckning
är informativt och närma sig detta innehåll utan motiv att
lära sig något av det. Dessa personer skulle på så vis hal
ka (ännu Der) efter sina kunnigare medmänniskor.

Tankarna om differentiell kunskapstillväxt stöds i allt
väsentligt av den i snart tio år förda debatten om informa
tions- och kunskapsklyftor i samhället (se t ex Nowak, 1970;
Tichenor m fl, 1970; Donohue m fl, 1975; Nowak, 1977;
Kjellmor, 1977) s Antagandet är här vanligen att kunskaps
klyftorna vidgas just därför att redan kunskapsmässigt
starka tenderar att lära sig mer av massmedieinnehåll än
de med mindre kunskaper. ~1en medan diskussionen tidiqare fram
för allt rört kunskapssökarnas olika bakgrundsvariabler
eller olikheter i sökt innehåll, så pekar Nordlunds, Hvit
felts och mina data på att kunskapssökarnas motiv kan vara
väl så viktiga för att förklara den antagna klyftvidgning
en.

De två summerade bedömningarna av enskilda händelser
som-hade-kunnat-bli-nyheter visar sig alltså ge upphov till
meningsfulla resultat när de kombineras med lika enkla data
rörande samma försökspersoners kunskaper. Detta leder till
två slutsatser som är ganska försöksvisa, en slutsats av
metodologisk art och en substantiell. Den första slutsat
sen är att det förefaller fruktbart att kombinera indivi-
dernas bedömningar av konkreta nyheter, händelser eller
artiklar till mått på vad de förväntar sig av sin relation
till massmediet i frågas Den andra slutsatsen är, som redan
framförts, att rnedieinnehållets goda eller dåliga verkning
ar till stor del beror på vad personen framför mediet vill
få ut av sin konsurntionssituationo Varför är viktigare än
hur mycket.
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90 DISKUSSION OCH UTBLICK

It is meant in the best spirit of friend-
ship when I say that you have no idea~ reader~

what a hard chapter this is going to be to write.
As a matter of faet - and I try to be frank about
these things - we will not even try and write it
until tomorrow.

Ernest Hemingway: The torrents of spring

VAD INNEBÄR RESULTATEN?

NYHETSURVAL. Två perioder med två delvis olika ärende
uppsättningar har ~tuderatso Två tidningars urval av ny
heter bland dessa ärendeuppsättningar har analyserats!
bl a med hjälp av multivariata metoder (diskriminantanalys
och regressionsanalys) o Den ena tidningen har varit lokalt
utgiven, den andra inspridd från en större orte

De huvudsakliga ärendeegenskaper som förefaller leda
till att ärenden särskilt ofta publiceras är för samtliga
nämnder hösten 1975 att ärendet behandlats i något topp
organ samt att många (fler än tio personer) är berörda av
beslutet, för topporganen våren 1976 att ärendet diskute
rats i en motion eller en interpellation samt att det vål
lat oenighet inom behandlande nämnd eller mellan olika kom
munala instanser. Dessa ärendeegenskaper kan relateras till
åtminstone fyra nyhetsvärdesfaktorer: prominens, storlek!
personlig anknytning samt negativitet/konflikt. Andra
aspekter av dessa nyhetsvärdes faktorer visar sig dock i
mindre mån samvariera med publiceringsbenägenheto

De båda undersökta tidningarna förefaller ha något
skilda principer för nyhetsurvalet, eftersom det delvis är
olika ärendeegenskaper som samvarierar med publiceringsbe
nägenheten. Lokaltidningen tycks i avsevärt högre grad än
regionaltidningen överrapportera ärenden som behandlats i
motioner. Det verkar dock som om tidningarnas rapportering
mer påverkas av verkligheten - vilka ärenden som diskuteras
och protokollförs - än av hänsyn till vissa ärendeegenska
per. Tidningarnas rapportering under respektive tidsperiod
påminner mer om pressgrannen än om den egna rapporteringen
under den andra tidsperioden o

De ärendeegenskaper som märkbart predieerar publice
ring återkommer i journalisternas egna reflektioner och
i deras sätt att arbeta. Topporganen anses särskilt
viktiga att bevaka (kommunfullmäktiges offentliga möten
övervaras av reportrarna, kommunstyrelsen och dess
AU följs snabbt upp per telefon), medan vissa nämn-
der bevakas mer sporadiskt $ Ärenden som berör många känns



186

angelägna: namnunderskrifterna räknas i bifogade protest- I
skrivelser till nämndsammanträdena. Fullmäktigeledamöter-
na uppmanas av journalisterna att i förväg skicka kopior
av sina motioner och interpellationer till tidningarna.
Motstridiga yrkanden, voteringar och reservationer noteras
noga under eller efter de sammanträden som journalisterna
följero Reportrarna menar dessutom ( och det framgår inte
i data) att ärenden måste publiceras snabbt; men det är
nog snarare så att det är tips och vinkar som skrivs ut
omedelbart även om det de berör är gamla ärenden (jämför
Roshco, 1975) o

Dessutom förefaller lokaltidningens rap90rtering vara
mer användbar för läsarna än regionaltidningenso Det fram
går inte av de multivariata analyserna men är ett viktigt
resultat i kapitel 50 Lokaltidningen publicerar nämligen
ndgot oftare ärenden som ännu inte börjat behandlas i nämn
dernao Detta torde ge läsarna en viss reell chans att
paverka sammanträdesbehandlingen, avsevärt större än om
rapporteringen startar då de ledande politikerna redan i
arbetsutskott och beredningsutskott bundit sig för vissa
lösningar. Lokaltidningen publicerar dessutom något ofta
re det sist fattade, formella beslutet, vilket torde ge
läsarna en klarare uppfattning av vilka regler som gäller.
Slutligen publicerar lokaltidningen vanligen ärenden under
något fler faser än vad regionaltidningen förmår göra och
detta gör förmodligen kommunalpolitiken mer synlig och
meningsfull för läsarna.

NYHETSUTFORMNINGo Samma perioder, samma ärendeuppsättning
ar, samma två tidningar har undersökts också i fråga om
hur LLtvalda nyheter sedan utformas. Detta har skett på tre
sätta För det f8rsta har i en serie regressionsanalyser
ärendeegenskapernas samband med två olika utformningsmått
konstaterats bland de ärenden som verkligen publicerats.
Utformningsrnåtten gäller yta (spaltcentimeter) och tendens
(kritik mot den kommunala förvaltningen) e Måtten ger unge
fär samma resultat. Det framgår inte av analyserna att tid
ningarnas nyhetsutformning i de här avseendena skulle på
verkas av skilda nyhetsvärdesfaktorer. Olikheterna är, som
när det gällde nyhetsurvalet, större mellan de studerade
tidsperioderna.

Det andra sättet, varpå nyhetsutformningen har under
sökts, är en enkät till nyhetskällor. Varje artikel har
bedömts aven nyhetskälla som fått uttala sig om artikelns
sanningshalt, tendens etc. Nyhetskällornas bedömningar ger
vid handen att tidningarnas nyhetsutformning skiljer sig
åt - lokaltidningen är mer sensationell, dramatisk, kri
tisk, kanske osaklig. Nyhetskällor i underläge - som till
hör den förlorande nämndminoriteten - är särskilt kritiska
och olika typer av kritik samvarierar. Den som hittar ett
fel anmärker vanligen på fler.

För det tredje har nyhetsutformningen studerats genom
en kvalitativ innehålZsanalys. Artiklar om de fyra mest
publicerade ärendena har analyserats genom att tendenser i
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tidningarnas sätt att berätta sina historier har noterats:
Vilka framträder? Vad får de säga? Vad säger journalister
na? Den kvalitativa innehållsanalysen får bl a som resul
tat att nyhetskällornas bedömning i viss mån tycks stämma
- lokaltidningens nyhetsutformning vädjar till känslorna
mer än regionaltidningensG

Nyhetsutformningens språk är en vanlig typ av nyhets
prosa som har kunnat omvittnas av andra som gjort liknande
kvalitativa innehållsanalyser. Fotografier, intervjuer r

rllbriker och text används för att ge läsarna en känsla av
Jag-var-där, för att läsare och reporter (särskilt lokal
tidningens reporter) ska tala om samma konkreta Här, s~®a

subjektiva rymd. Lokaltidningens kommunalreporter försöker
också frammana en gemensamhet, en Vi-känsla, i fråga om
den inre tiden och om vad som är subjektivt viktigt~ Re
portern använder retoriska knep som analyserats bl a av
Thompson (1970) - han försöker anknyta till och ställa sig
bakom en anonym och klagande massa med samma åsikter som
tidningen.

För att göra verkligheten synlig och hemtam sätter
journalisterna namn på saker: namn på orten (som får de
närmast boende att börja läsa) och namn på alla inblandadeo
De intervjuer som förekommer i lokaltidningen publiceras
vanligen i vad som förefaller vara sin helhet: både repor
terns frågor och de intervjuades svar tryckso Det ger ett
vardagligt men dramatiskt intryck - och är förmodligen
ärligare än den vanliga journalistiska metoden (som jag
själv använder för att redovisa synpunkter från politiker
och tjänstemän) där frågorna trollas bort och bara svaren
blir kvar.

INVÅNARNAS BEDÖMNINGo Ett tillfällighetsurval kommunin
vanare har fått bedöma 40 ärenden, 20 publicerade och 20
opublicerade, som presenterats för dem i lättläst notis
form. Deras bedömningar gäller dels om ärendena är intres
santa att läsa om, dels om ärendena är bra att känna till
för dem personligen. Avsikten var framför allt att se i
vilken utsträckning läsarna har möjlighet att läsa om det
som de menar sig behöva respektive vilja läsao I stort sett
förefaller det också som om de publicerade ärendena är mer
intressanta och mer relevanta än de opubliceradeo Emeller
tid samvarierar tidningarnas nyhetsurval inte med samma
ärendeegenska~er som styr läsarnas intresse- och relevans
bedömningar. Detta kan innebära att om den protokollförda
verkligheten förändras dramatiskt kommer de båda grupper-
nas bedömningar av vad som är läsvärt och viktigt
inte alls att överensstämilla.

Ett ytterligare syfte med bedömningsomgången var att
se i vilken utsträckning intresse- och relevanspoängmåtten
mäter olika sidor av läsarnas nyhetsupplevelsero Framför
allt skulle detta studeras på ärendenivå: alltså, är
intressanta ärenden oviktiga och· viktiga ointressanta? Nå,
skiljer sig då intresse- och relevansbedömningarna åt'? Del
vis gör de det inte. Om många anser att ett ärende är intres-
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sant, så menar många dessutom vanligen att ärendet är vik
tigt - och sådana intressanta-och-viktiga ärenden utmärks
i hög grad av tre prediktorer: de utspelas i någon av kom
munens största orter, de berör många som är resurssvaga,
och de behandlas i motioner eller interpellationer.

Intresse och relevans samvarierar dessutom i viss mån
på individnivå. En person som menar att många ärenden av
de bedömda är intressanta tycker vanligen också att många
ärenden är relevanta. När ärendebedömningarna på detta sätt
s~~eras för varje person kallas variablerna orienterings
motiv respektive läsintresseo Jag antar att dessa mått är
indikatorer på mer stabila läsmotiv. Personer som uppvisar
högt läsintresse och/eller orienteringsmotiv har bott för
hållandevis länge i kommunen och är jämförelsevis ofta
föreningsengagerade~

Men delvis skiljer sig intresse- och relevansbedöm
ningarna åt - och detta är ett av undersökningens intres
santa resultats Läsintresse uppvisar ett helt försumbart
samband med ett mått på kunskaper om kommunala förhållan
deno Orienteringsmotiv däremot, uppvisar positivt samband
med sådana kunskaper. Min tolkning är att det inte spelar
så stor roll hur mycket man läser: det avgörande är varför.
Den som läser för att lära sig lär sig, den som läser för att:
roa sig lär sig inte. Resultaten stöds av svensk användnings-:
forskning från senare år (se Nordlund, 1976; Hvitfelt, 1977)
enligt vilken kunskapsklyftor vidgas bl a på grund av att
människor med olika kunskapsnivå har helt olika inställning
till att skaffa ytterligare kunskaper genom medieexponering.

BESVARAS UNDERSÖKNINGSSYFTENA? Undersökningens fyra första
syften var de huvudsakliga - att försöka beskriva och för
klara (l) nyhetsurval, (2) nyhetsutformning samt skillnader
i ärendens (3) relevans och (4) intressepotential. Visser
ligen är andelarna förklarad variation inte särskilt höga,
åtminstone inte i fråga om nyhetsurval men vissa märkbara
tendenser i de kvantitativa analyserna giltigförklaras av
tidigare och senare diskussioner med berörda nyhetskällor
och journalistero Detta gör att de använda metoderna,
trots vissa ofullständigheter som är naturliga i undersök
ningar av denna försökstyp, är användbara och möjliga att
utveckla vidare. Denna senare slutsats svarar mot syftena
sex och sju, att pröva metoder för (6) jämförelser mellan
protokoll och tidningstext samt (7) mätningar av om ären-
den är intressanta och relevanta.

Det femte syftet uppstod som ett led i undersöknings
och analysarbetet. Jag ville (5) beskriva och förklara
olika läsmotiv trots att detta inte utgjorde någon huvud
frågeställning vid undersökningens början utan tillkom som
ett sätt att sekundäranalysera och vårda redan insamlat
material. En teoretiskt fotad beskrivning av läsrnativ 
inklusive andra än de som här undersökts - förekommer i
kapite13Q Att förklara variationer i mätt läsintresse res
pektive orienteringsmotiv visar sig vara något svårare.



189

Några kraftiga mönster uppstår inte och det förefaller svårt
att diskriminera mellan de båda variablerna~ Variablerna
är emellertid intressanta eftersom deras olika samband med
försökspersonernas kunskaper visar att enkla mätningar på
händelse- eller artikelnivå (som är relativt ovanliga inom
forskningen kring läsares sökta belöningar) kan summeras
för varje person och användas för att försöka förutsäga
förmodade följder av läsningeno

KAN MAN LITA PÅ RESULTATEN?

INLEDNING. Jag vill här diskutera ett antal problem som
kan sägas vara generella för undersökningar som i liten ska
la och på prov vill söka kombinera flera metoder för att
belysa en komplicerad process från flera olika infallsvink
lar. Problemen gäller resultatens tillförlitlighet och gil
tighet - för studerade enheter (ärenden, artiklar och män
niskor), för fler kommunikationsförlopp än det studerade,
samt för teorier om informationsspridning och informations
behov. Jag vill kommentera i vilken mån sådana aspekter inte
tillgodoses på grund av fel i teorin, fel i design och in
samlingssätt, fel i mätning och operationalisering, eller
fel i använd analysmetod.

KAN MAN UTGÅ FRÅN PROTOKOLLEN? I mina analyser av nyhets
urval och nyhetsutformning, samt för att utforma stimulus
material för läsarnas bedömning av ärenden p har jag använt
protokollen som mall. Nu är protokollen inte alltid journa
listernas egen utgångspunkt och standard - inte alltid och
inte enbart. Journalisterna söker komplettera protokolls
text som rör de viktigaste ärendena med annat utsänt skrift
ligt material: skrivelser, inlagor etc. Dessutom komplet
teras de viktigaste frågorna så gott som alltid med inter
vjuer med någon av de kunnigare inblandade, en chefstjäns
teman eller en nämndordförande. Journalisterna väntar för
visso inte en månad tills protokollet från ett visst möte
föreligger vederbörligen justerat och tryckt, utan de
skriver om sammanträdet samma kväll och - om smärre rutin
ärenden - under nästa dags eftermiddag.

Men journalisterna utgår då nästan alltid från de pro
tokoll från tidigare sammanträden (med arbetsutskott etc)
som brukar utsändas före det bevakade sammanträdet och
besluten i de mindre viktiga ärendena (som sällan avviker
från besluten i tidigare instanser) skrivs av från vad som
står i dessa tidigare protokoll o Regionaltidningens lokal
reporter nämner protokoll och andra handlingar som sitt
viktigaste arbetsmaterial.

Protokollen kan alltså sägas vara en betydelsefull del
av journalisternas arbetsmaterial och den kanske enda eller
viktigaste i fråga om de många småärenden som aldrig vål
lar oenighet och som ingen interpellerar om. Att jag utgår
från denna enda typ av arbetsmaterial är en begränsning,
men en vald begränsning: undersökningsdesignen bygger på
att ärendena finns förtecknade i och kan kodas från ett
enhetligt uppbyggt registero
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Det måste hållas i minnet att den kommunala rapporte
ringen under en avgränsad tidsperiod handlar om annat än
bara protokollförda ärenden. För den undersökta perioden
hösten 1975 gäller att ungefär hälften av den kommunala
bevakningen i respektive tidning kunde relateras till
ärenden som behandlades under samma tid - en något större
andel i lokaltidningen, något mindre i regionaltidningen.
För en längre tidsperiod utgörs sannolikt en större andel
av den totala kommunala bevakningen av frågor som någon
gång behandlats i kommunala nämnder, eftersom de problem
som tidningarna publicerar under en kortare tidsperiod
innehåller både frågor som tidigare varit ärenden och frå
gor som senare kommer att tas upp till behandling i de
politiska organen. Ärenden utgör alltså en viktig bit av
den kommunalpolitik som blir nyheter.

Man kan diskutera i vilken mån tips, läckor, oförmoda
de avslöjanden - sådant som vanligen kallas journalistiska
scoops och som av Molotch & Lester (1974b) benämns olyckor
och skandaler - kan komplettera eller ersätta protokollen
som källor för kunskaper om vad som händer inom den kommu
nala förvaltningen. Det är troligt att flertalet av sådana
informations läckor omsider hamnar i protokollen, som ett
ärende bland andra; om inte annat så för att lokalpressen
uppmärksammat det. Tips från enskilda inblandade styr na
turligtvis också i någon mån reportrarnas urval av vad som
är viktigt att publicera bland de offentliga ärendena -
det händer att anonyma tipsare uppmärksammar dem på ärenden
?om de själva nonchalerat eller inte förstAyt den fulla
innebörden av.

Det är sannolikt att merparten av det icke protokoll
förda kommunalpolitiska materialet är rutinnyheter, defi
nierat som Molotch & Lester gör det ~se bilaga 5) och att
en viss proportion av de verkligen protokollförda ärendena
handlar om vad som skulle kunna kallas kommunala skandaler.
Jag menar alltså att protokoll är ganska representativa
för vad som händer inom den kommunala förvaltningen. Det
är möjligt att den som vill leta efter ett fåtal verkligt
betydelsefulla händelser i kommunalpolitiken måste komplet
tera protokollen med andra källor: inkomna skrivelser, ar
betspapper, intervjuer med journalister och komrnunanställ
da. En sådan kartläggning av kritiska händelser inom kom
munal förvaltning har dock legat utanför syftet med den
här undersökningen.

KAN MAN LITA pA PROTOKOLLEN? En annan viktig, källkritisk
fråga är om protokollstexten motsvarar något-som-verkligen
händer. Vissa brister förekommer i protokollen, vanligen
inte i de från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen men
i protokollen från flera av de andra organen, särskilt de
från de fakultativa nämnderna. Penningsummor saknas ibland,
liksom flera data för tidigare skrivelser, tidigare samman
träden eller dylikt. Men i övrigt är jag övertygad om att
man kan lita på protokollen.
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Visserligen är de inte konkreta lämningar som kartor,
skrivelser, brev etc, utan berättelser om händelser på
samma sätt som personliga intervjuer är berättelser om
händelser. Men de är primärkällor i högre grad än många
personliga intervjuer, de har författats i stor tidsmässig
och rumslig närhet till det skedda och de har skrivits av
en person och justerats aven annan, de har skrivits av
tjänstemän som för sitt fortsatta arbete vill ha ett under
lag som inte kan ifrågasättas av någon av de ibland stri
dande parterna. Protokoll tillkommer som lagringar av ti
digare protokoll: när proposition ställs används samma for
muleringar som i tidigare protokoll och formuleringen av
beslutet övertas från det tidigare protokollet. Detta un
derlättar politikernas och journalisternas arbete.

RÄTT NYHETSVÄRDES FAKTORER? De ärendeegenskaper som ger
stort utslag i de multivariata analyserna av tidningarnas
publicering ser ut att giltigförklaras av mina egna kort
variga deltagandeobservationer och av diskussioner om hur
de två tidningarnas reportrar arbetar. Detta kan bero på
att teorin stämmer, att vissa nyhetsvärdes faktorer (stor
lek, prominens, konflikt/negativitet, personorientering)
faktiskt präglar tidningarnas nyhetsurval. Men det kan
också bero på att jag varit särskilt inställd på att leta
efter minsta tecken på att just dessa ärendeegenskaper
uppraärksammas. Det senare gäller naturligtvis, men jag
föredrar att tro att det viktigare skälet är att dessa
ärendeegenskaper verkligen fungerar som urvalskriterier,
bl a eftersom flera av delfi föreslagits av journalister och
nyhetskällor med deras egna ord och utan att jag särskilt
frågat om just de egenskaperna.

Tolkningen av i vilken mån de undersökta nyhetsvärdes
faktorerna verkligen har betydelse för nyhetsurval rörande
kommunalpolitik försvåras av att endast vissa operationa
liseringar av varje sådan nyhetsvärdesfaktor får stöd i
data. Dessutom är andelarna förklarad variation här genom
gående ganska låga, ungefär lika låga som i en av de få
jämförbara undersökningar jag känner till (men som dock
rör enbart nyhetsutformning) : den undersökning av nyheter
kring bl a tysk inrikespolitik som rapporteras av Schulz
(1975). Detta kan betyda att nyhetsvärdes faktorerna är

mer lämpade att beskriva urvalet av utrikesnyheter än att
förklara nyhetsurval som rör lokala eller ens inrikeshän
delser.

Kanske har min empiriska strategi varit felaktig: jag
har utgått från Galtungs teori om nyhetsvärdesfaktorer
och försökt anknyta denna i största möjliga utsträckning
till de protokoll som jag flera gånger provkodat. Jaq har
alltså närmat mig empirin från teorin (och från en teori
som inte utvecklats för dessa speciella typer av nyheter),
i stället för att utgå från empiriska upptäckter och sedan
söka nå systematisering av dessa. Jag tror emellertid inte
att jag med en annan strategi kunnat göra antaganden som
rört väsentligen fler eller annorlunda ärendeegenskoper -
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kanske hade på mätnivån operationaliseringarna av dem sett
annorlunda ut, kanske hade de då på den teoretiska nivån
svarat mot andra uppsättningar av nyhetsvärdesfaktorer.

Är andelen oförklarad variation att hänföra till slum
pen, till ofullgångna mått, till annat än egenskaper hos
ärendena eller till (förhållandevis svårmätbara) personli
ga egenskaper hos journalister och gruppegenskaper hos den
journalistiska arbetsgruppen? Det finns visserligen andra
typer av mätbara storheter som t ex tekniska haverier,
trycktid, förskjutningar i lämningstider, ledigheter och
sjukdomar eller andra omplaceringar bland personalen på
tidningen. Jag tror dock - och den bedömningen återkommer
hos journalister på de berörda tidningarna - att de båda
undersökta perioderna är långa nog för att motverka sådana
(som jag tror) slumpmässiga och kortvariga inflytanden av
tillfälligheter inom tidningsföretaget.

Eftersom tidningsföretag dokumenterar sådana tillfäl
ligheter, som t ex när olika sidor börjat tryckas och om
maskinfel uppstått, kan inverkan av detta undersökas i
senare separata studier. Som ett mellansteg, mellan ärende
och nyhet, kan man då använda de förändringar som uppstår
i redaktionschefens lista på arbete under dagen och de för
ändringar i beräknad artikellängd och verklig artikellängd
som uppstår för reportrarna under eftermiddagen och kväl
len.

Min utgångspunkt har dock varit att utnyttja en mycket
speciell teknik - tekniken med extra media data-jämförel
ser - för att kunna dra slutsatser om vilka egenskaper hos
det utvalda stoffet som befordrar dess publicering. Jag har
trott att sådana nyhetsvärdes faktorer skulle vara förhål
landevis lika för olika typer av ämnen, tidningar och jour
nalister; möjligen är detta inte fallet. Möjligen behövs
det teorier om nyhetsvärdesfaktorer för olika typer av
redaktioner/ämnesområden och tidningssituationer. Där läm
nar denna undersökning ingen hjälp, annat än en antydan om
att så kan vara fallet - andra studier, mer förutsättnings
lösa och mjuka datainsamlingstekniker måste till.

Min utgångspunkt har också varit att nyhetsvärdesfak
torerna ska vara ungefär desamma för olika journalister
(åtminstone på samma tidning) eftersom brådskan och det
stora inflödet av tryckbart material gör det nödvändigt
för tidningsanställda att utbilda rutiner för nyhetsurva
let så att detta kommer att godkännas av alla högre chefer
och av läsarna. Eftersom de två studerade tidningarna
egentligen är mer lika varandra under respektive tidspe
riod än sig själva under båda förefa~ler detta vara fallet.
Jag är ändå övertygad om att det behövs flerperiodiska
undersökningar som visar i vilken mån enskilda journalis
ter använder olika urvalskriterier, t ex under hela den
långa period då de socialiseras in i yrket.
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OLIKHETER I NYHETSUTFORMNINGEN? Den multivariata analystek
nik som använts för att förklara olikheter i nyhetsutform
ningen visar knappast på några större olikheter mellan de
två tidningarnas principer för nyhetsutformning - större
då, återigen, mellan de två studerade ärendeuppsättning
arna. Inte heller tycks olikheterna särskilt omfattande om
man jämför de deskriptiva måtten på spaltcentimeter och
antalet kritiska artiklar.

Nyhetskällornas bedömning antyder däremot klara olik
heter mellan lokaltidningen och regionaltidningen, olik
heter som går i linje med vad (ett mindre urval av) samma
nyhetskällor uppgav i informella intervjuer något år tidi
gare. Dessa upplevda olikheter, särskilt den uttalade kri
tiken mot lokaltidningen, kan mycket väl bero på nyhets
källornas förhandsinställning. För detta talar den uppen
bara endimensionaliteten i kritiken, att en typ av fel sam
varierar med andra typer av fel. De olikheter som nyhets
källorna upptäcker är emellertid samn1a slags olikheter som
jag rapporterar från den kvalitativa innehållsanalysen.
Denna gjordes efter de inledande intervjuerna och är påver
kad av nyhetskällornas inställning till de båda tidningar
na.

Efter att ha diskuterat den kvalitativa analysen med
journalister - som i stort sett håller med om att tidning
arnas nyhetsutformning skiljer sig åt på det sätt som ny
hetskällorna anser - har jag inte ändrat uppfattning om
hur nyhetsutformningens resultat ser ut för de båda tid
ningarna. Däremot har jag fått en klarare uppfattning om
varför nyheter skrivs som de skrivs: artiklar skrivs under
stark tidspress och utan tillgång till alla viktigare upp
gifter.

Jag tror alltså att tidningarnas nyhetsutformning verk
ligen är olika, men att detta inte kan framgå av variabler
na i den kvantitativa analysmetod som jag här använt utan
har måst konstateras med en kvalitativ ansats. Ett problem
med kvantitativ innehållsanalys är att den är svår att va
lidera. Grahn m fl (1977) menar att analysens kvalitet
helt beror på forskarens unika kompetens, men att ändå
människor i allmänhet torde hålla med om resultaten från
deras analysarbete (se också Arnark, 1975). Det skulle där
för vara värdefullt att försöka formalisera måtten i den
kvalitativa innehållsanalysen och utföra den på en mer om
fattande serie artiklar, om kommunalpolitik eller om andra
samhällsorienterande ämnesområden, på fler tidningar och
över en mer vidsträckt period.

INVÅNARNAS BEDÖMNING. Urvalet av invånare som skulle be
döma fyrtio ärendens intresse och relevans korn med nödvän
dighet att bli ett tillfällighetsurval. Nu spelar detta i
och för sig inte så stor roll för den huvudsakliga fråge
ställningen som diskuteras i kapitel 7, mätningen av vil
ka ärenden som är intressanta och vilka som är relevanta.
Liksom vid andra typer av psykologiska skaleringar av olika
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stimuli görs det förenklade/förenklande antagandet att ur
valets bakgrundsegenskaper spelar mindre roll när avsikten
är att pröva ut en teknik för att värdera olika stimuli
eller att påvisa en rangordning mellan dessa stimuli.

Värre är det med urvalets tillfälliga och icke-repre
sentativa art då data insamlade på detta sätt används för
att beskriva och förklara variationer mellan invånarna
själva, som i kapitel 8. Eftersom t ex kön, utbildning och
sysselsättning i det använda urvalet fördelar sig på ett
sätt som är skevt i förhållande till vanliga tidningsläsa
res fördelning, kunde det ju tänkas att också måtten på
intresse och orienteringsmotiv, liksom sambanden mellan
dessa och bakgrundsvariablerna, skulle vara missvisande.
För detta talar t ex att utbildning, som har liten sprid
ning i urvalet, inte samvarierar med intresse eller orien
teringsmotiv (eller, för den delen, med tidningsläsning) 
även om detta resultat påminner om de låga samband Weibull
(1976) funnit mellan utbildning och läsning. Skevheten i
urvalet talar för att resultaten naturligtvis inte får ge
neraliseras men jag menar att teorierna och de antaganden
som mätningarna ger upphov till kan tolkas på teoretisk
nivå och bilda utgångspunkt för nya mätningar.

IMPLIKATIONER FÖR KO~1UNIKATIONSFORSKNING

ERFARENHETER. Jag tror att innehållsanalytiker mer än
andra kommunikationsforskare känner behov (och borde känna
behov) av att vistas i den miljö där deras texter produce
ras. Detta av flera skäl: för att få uppslag som i någon
mån kan kontrolleras mot insamlade data, för att söka vali
dera slutsatser som dragits, för att skaffa sig en bild av
likheter och olikheter mellan olika textproducenter eller
miljöer. Jag tror att detta bör uppmuntras och att sådana
observationer eller besök i tidningsmiljö kan ingå som mo
ment såväl före, under som efter formella innehållsmätning
ar av texter som produceras av den undersökta redaktionen
eller av andra redaktioner.

Om sådana besök läggs in som planerade delar aven
större undersökning tjänar de samtidigt att ge återföring
till de undersökta om undersökningens resultat. Återfö
ringen blir då inte (som här) en inlånad teknik utan ett
medvetet, ytterligare sätt att kartlägga dominerande verk
lighetsbeskrivningar och för att skapa förståelse mellan
olika grupper av inblandade personer: källor, journalister
och läsare. Jag återkommer till detta.

Det är inte helt oproblematiskt - och det bör man ha
klart för sig - att utföra undersökninga~ som nyttjar skil
da metoder och tekniker för datagenerering och dataanalys.
Även den ganska sökande ansats som använts här - med rep
likation av innehållsanalyserna, med flera sätt att analy
sera data, med försök att validera resultaten genom infor
mella intervjuer - vållar stora tolkningsproblem. Proble
men uppstår bland annat därför att jag sett de inblandade
personerna och organisationerna på olika abstraktionsnivå-
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er - journalisterna på tidningsnivå, som namnlösa individer
uppfattade av nyhetskällor, som människor som sköter sitt
arbete.

Intressanta resultat producerades med enkla mått när
jag summerade intresse- och relevansbedömningar över indi
vider i stället för över ärenden. Enkla mätningar på så
konkret nivå som för enstaka händelser/notiser kan alltså
slås samman för varje individ och användas för att beskri
va hennes relation till ett medium eller ett ämnesområde.
Måtten kan också användas för att förklara konsekvenser av
läsning som sker betingad av denna relation.

FORTSATT FORSKNING? Den som gör en undersökning har na
turligtvis någonting att berätta. Med ledning av mina er
farenheter från det här undersökningsarbetet går det att
sätta ihop en ganska omfattande och heterogen meny som be
skriver ytterligare variationer på de sätt som jag här har
använt för att belysa nyhetsurval, nyhetsutformning och
läsrnotiv. Vilka sätt man väljer beror naturligtvis på syf
tet - t ex, om det är att skapa förståelse, att föreskriva
åtgärder eller att visa och förklara. Mot bakgrund av mina
egna syften ter sig den undersökningsuppläggning som jag
har använt som välmotiverad.

Olika sätt att konstruktivt replikera de genomförda
undersökningarna skulle kunna vara (något av) följande.

Urval av ärenden/händelser under en längre tidsperiod

Diskussioner med inblandade handläggare/beslutsfattare
medan en händelse/ett ärende utvecklas

Diskussioner med journalister medan de rapporterar/
nonchalerar delar av händelseutvecklingen

Mätning av artiklars uppmärksamhetsvärde och begrip
lighet (liksom av hur intressanta och viktiga de anses
vara, eller av i vilken mån de svarar mot andra, mer
specifika typer av belöningar)

Mätning av i vilken mån intressanta/viktiga händelser
verkligen har publicerats - händelsernas tillgänglighet
för olika grupper av läsare

Bedömningar från flera nyhetskällor rörande varje ar
tikel

Studier under kortare tidsperioder av hur nyhetsurvalet
och principerna för detta förändras för en reporter
eller en redaktion under dagens och veckans lopp

Studier av hur enskilda journalister förändrar/behåller
sina principer för nyhetsurval under flera perioder

Formaliserade replikationer i stor skala av kvalitativa
innehållsanalyser i liten skala (t ex av berättarrnönster)

Flera av de framförda principerna för fortsatta under-
sökningar har diskuterats ovan. Det är intressant att spe
kulera kring i vilken utsträckning det finns eller kan
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konstrueras register över extra media data när det gäller
andra verksamheter än protokollförda sammanträden med kom
munala nämnder o Ett spännande och tämligen outforskat om
råde rör lokala företags relationer till lokaltidningar på
små ortero I viss mån finns naturligtvis offentligt utsänt
material tillgängligt som kan avstämmas mot vad tidningar
na publicerar och hur d~ssa nyheter utformas. sådant ut
sänt material omfattar t ex årsredovisningar och pressmed
delanden. Annat skriftligt material som i vissa fall kan
utnyttjas är bl a marknadsplaner, projektbeskrivningar,
produktspecifikationer och befattningsbeskrivningar. Till
detta måste också fogas intervjuer med berörda parter.

stora samordningsproblem uppstår när flera register
eller uppsättningar av data om potentiella nyheter måste
kombineras. Här torde det vara särskilt besvärligt efter
som anställda på olika nivåer och avdelningar inom ett
företag har mindre orsaker än kommunanställda ocn kommun
politiker att återge verkligheten på likartat sätt - det
existerar sällan tillgängliga protokoll som talar om för
dem eller för omgivningen vad som verkligen beslutades.

Med flera läsares bedömningar av ett större material
av konkreta händelser (i stort sett oavsett vilket ämnes
område dessa händelser täcker) blir det möjligt att jämfö
ra bedömningarna med hur realiserbara de antagna l~smotiven

är. För varje läsare kan nämligen konstateras vilken andel
av de t ex som relevant bedömda händelser hon verkl~gen

kunnat skaffa sig information om i sin dagliga tidning.
Läsarnas reaktioner på olika utformningar av dessa hän
delser kan också prövas.

IMPLIKATIONER FÖR INBLANDADE PARTER

KRÄVD SNABBHETo Vid nyhetsutformningen möter journalister
na flera problem. Ett sådant rör den krävda snabbheten.
Eftersom tidningarnas storlek måste bestämmas dagen innan
de utkommer och storleken inte kan förändras annat än i
stora diskontinuerliga steg, måste det tidigt stå klart
för alla journalister om vad och hur mycket de ska skriva.
(Formatet på den färdiga artikeln kan förändras något, men
inte mycket, genom att de sista styckena skärs bort eller
genom att redigerarna gör spalterna mer luftigae)

Det finns inte så många lösningar på detta problem. En
lösning står att finna i viss textsamverkan mellan flera
tidningar. I outtalad form förekommer naturligtvis vissa
typer av samverkan redan (även om de torde variera mellan
olika redaktioner och olika länder). Nyhetsurvalet, även
nyhetsutformningen från vissa publika evenemang - i det
fall som jag har studerat, debatterna i kommunfullmäktige 
lämpar sig sällsynt väl för sådant aldrig påtalat samarbete
genom att journalister där sitter bredyid varandra, med
samma papper uppslagna där de på samma gång ringar in samma
beslut från tidigare instansero Det kunde ibland räcka om
en person skrev artikeln eller artiklarna om detta G
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PRIVATA TEXTARKIV. Journalisters textarkiv är ett sällsynt
synligt sätt att lagra kunskaper. Dessa kunskaper är visser
ligen inte särskilt djupgående, eftersom de måste bygga på
tidigare, ganska ytliga och brådskande skrivna artiklar
(med infogande av eventuellt införda dementier och rättel
ser som ju dock inte är särskilt många). De visar dock för
varje journalist att han-kan-göra-det-igen - ich kan immer
wieder (Schutz, 1959). Förekomsten av ett användbart arkiv
begränsar samtidigt det senare nyhetsurvalet och gör ny
hetsutformningen beroende av vad som en gång skrivits. Det
som en gång skrivits betraktas som sant så länge inte någon
klagar. Reportrarna måste acceptera sanningshalten så tvek
löst eftersom för dem tiden mellan tanke, handling, ny
tanke, ny handling är synnerligen kort.

Arkiven är emellertid avsedda för den enda person som
klistrar in sina egna artiklar där. Det menar jag är ett
slöseri med kunskaper, bl a för den egna tidningen vars
bevakning tillfälligt försvagas vid sjukdomar, omplace
ringar, personalavgång. Ett arkiv öppnat för flera skulle
kunna användas för konkreta diskussioner mellan många re
daktionsmedlemmar om kvaliteten på nyhetsurval och nyhets
utformning på ett visst fält och över en längre period.
Men kunskaper slösas också för läsare, forskare, politiker
och andra inblandade, liksom för journalister på andra tid
ningar. Både journalister och nyhetskällor skulle förvånas
över motpartens såväl kloka som bisarra synpunkter på ar
tikelmaterialets utseende.

Journalister handlar genom sina ord i högre grad än
många andra (jämför Olsson, 1978) o Därför är deras ord
värda större uppmärksamhet. Vad j~g har sagt här är att
nyhetskällor och läsare, liksom reportrarna sj'älva, ibland
kan förefalla missnöjda med vad som publiceras och hur det
publiceras. Något kunde göras åt deto

ÖMSESIDIG FÖRSTÅELSE. Journalisterna upplever när de ar
betar med sina artikeluppslag de avbildäde och intervjuade
människorna på er! annan abstraktionsnivå än dessa upplever
sig själva. De ses som typer relaterade till ett visst hän
delseförlopp och kvarstannande helt inom denna roll. Talar
ett intervjuoffer om fyra saker blir det vanligen fyra ar
tiklar och inte ett reportage om den intervjuade. För att
rutinisera och underlätta intervjuarbetet möts vanligen de
intervjuade med en pose - den snälle intervjuaren som be
handlar alla lika.

Förståelse för motparten uppstår inte automatiskt av
detta. Möjligen kan journalist och nyhetskälla komma varand
ra närmare - vilket jag tror till stor del skulle förbättra
de informationer som faktiskt publiceras - om de samarbetar
på de sätt som utredningen om den kommunala demokratin före
slår, eller genom att forskningsresultat tillkomna t ex ge
nom observationer på båda parternas arbetsplatser delges
dem.
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ytterst är det fråga om ett rolltagande och ett roll
spelande som definieras inom respektive organisation och
beror på de olika, uttalade eller ej, mål som finns. Forsk
ningen känner delvis vilka mål reportrar på olika redak
tioner har för sin verksamhet (även om ingen frågat dem om
målen bakom varje enskild artikel och hur dessa uppfylls) ,
men mindre är känt om vilka mål deras olika typer av ny
hetskällor ser för sin verksamhet. Detta är journalistens
eget problem - att skriva om de olika slag av okända motiv
som finns bakom händelser som ibland knappt syns. Och det
ska vara klart i morgon.
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BILAGA l A

INSTRUKTIONER FÖR KODNING AV PROTOKOLL (HÖSTEN 1975)

Koda alla ärenden, utom sådana som kallas Meddelanden eller
Inkomna skrivelsere

De första positionerna är till för att varje ärende
skall kunna identifieras. Först skrivs vilken nämnd det är
fråga om, enligt medföljande tvåställig nummerkod. Därpå
ärendets nummer, dvs vilken paragraf som kodas. Kortnummer
är naturligtvis än så länge lo Även i kol 7 antecknas l
(eftersom källan för kodning är ett protokoll).

I kol 8-10 kodas dagnummer för sammanträdet, dvs vilken
dag i ordningen under 1975 som mötet ägde rum, enligt al
manacka för 1975.

I kol 11-16 anges det diarienummer som (eventuellt)
står antecknat för ärendet e Står det t ex 1975-96 skrivs
750096, medan 197~-l083 blir 741083.

I kol 17 antecknas hur många år som gått sedan ärendet
diariefördes, räknat från 1975. För majoriteten ärenden
blir siffran som ska kodas en nolla.

I de allra flesta ärenden fattas beslut om någonting 
sätt då l i kol 21, annars O.

Sällan förekommer votering, sätt i så fall l, vanligast
alltså dock O, i kol 220 Om (som händer i undantagsfall)
under debatten i den nämnd protokollet avser ett eller fle
ra yrkanden ställs i kontrast till det som man beslutar
skall gälla kodas l, 2 eller vad det nu är i kol 23. I kol
24 anges hur många som reserverat sig i nämnden (vanligast
ingen person) .

Ofta motiveras i protokollen att ett visst ärende tas
upp till behandling. Man hänvisar till skrivelser, motio
ner osv. Den tidsmässiga första skrivelse av denna typ som
nämns för ett visst ärende kodas i kol 26-33. Om nämnden
beslutar i enlighet med vad som står i skrivelsen kodas O
i kol 26, annars kodas lo

Dagnummer anges (konsultera almanacka) om det framgår.
Koda vem som är avsändare enligt medföljande kodschemao
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Lista avsändare.

Nfunns fler än en skrivelse måste ytterligare en kodas.
Koda i så fall den senast inkomna skrivelsen (enligt vad
som står i protokollet). Följ proceduren som förut.

I många protokoll står överst för varje ärende om det
tidigare behandlats i någon annan nämnd. I så fall står
t ex Kommunstyrelsen 1975-03-28. I de mest utförliga proto
kollen återfinns anteckningar om vad som hänt i Kommunsty
relsen även i texten.

I kol 46-54, 56-64 och 66-74 antecknas vad som hänt med
ärendet när det tidigare behandlats i andra nämnder. An
teckna här nämnderna i baklängesordning, dvs varifrån ären
det senast kommer skall stå först osv.

I kol 46 skall stå etta endast om beslutet i den nämnd
som kodas skiljer sig från vad man bestämde i tidigare
nämnd (dock inte om ett av besluten gäller utredning, bord
läggning e d). Ibland framgår att votering, motsatta yrkan
den eller reservationer tidigare förekommit. Koda detta i
så fall med ettor i kol 52-54. Upprepa detta, där så behövs,
i 62-64 respektive 72-74.

När, efter behandlingen av ett visst ärende, detta
skickas vidare för ytterligare beredning eller utredning,
på remiss eller för yttrande, eller för beslut i en högre
nämnd (men inte för rutinmässigt verkställande) kodas etta
i kol 76. Koda vart ärendet skickas, enligt kodschema.
Lista organet.

Kort 2 inleds med identifikationssiffror.

I kol 9-10 skall anges vad ärendet gäller. Försök hitta
den mest lämpliga koden. Om en tjänst tillsätts koda då
inte Övrigt, utan i stället vad den skall göra som får
tjänsten, t ex syssla med Skolor (om han är skoldirektör,
skolsköterska, lärare eller skolkurator).

Kol 11-30 skall användas för att kort klassificera var
je ärende. Vad är det frågan om? Använd få kolumner. (De
kolumner som gäller markeras med l, övriga är blanka.) Om
kommunen t ex köper mark antecknas en etta i 11, etta i 15
och etta i 22.

I 31 sätts etta om det enligt beslutet framgår att kom
munen får göra en extra utbetalning (eller går miste om en
förväntad inbetalning). I 32 sätts i stället l om kommunen
får pengar.

Ibland framgår summan av protokollet, skriv den i så
fall (i tusen kronor) i kol 33-36.

I kol 37 noteras med etta om de som berörs av besluten
(mera därom nedan) får betala mer på grund av beslutet.
Kol 38 kodas med l om de berörda i stället får pengar.

I 41 skattas ungefärliga antalet berörda. De berörda
är personer som berörs av ett ärende därför att de använ
der något som är beslutat eller som är motiv för beslutet.
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En lärare används av 30 barn, en skolsköterska av 500, skol
direktörens sekreterare av högst 5 personer, ett vattenre
ningsverk av 20 000 människor.

I 42, 43 eller 44 anges hur de berörda berörsa Bygger
man bostadhus åt dem? Angår det deras arbete (eller skol
vistelse)? Eller angår det enbart deras fritidsverksamhet
(inkl fritidshus)?

I 47-49 markeras om majoriteten av de berörda kan
ANTAS vara missgynnade- Är de arbetslösa, pensionerade
eller skolbarn? Är de kvinnor? Bor de i någon av de små
församlingarna runt om de tre största orterna?

I 51-55 resp 56-58 antecknas antalet invånare (höger
justerat) resp antalet skattekronor 1975 (högerjusterat) i
den 'eller de församlingar som berörs av ett beslut. Gäller
det byggnation av fritidshus i flera olika församlingar
kodas det sammanlagda antalet invånare och den skatt som
är högst.
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BILAGA l B

INSTRUKTIONER FÖR KODNING AV ARTIKLAR (HÖSTEN 1975)

URVAL AV ARTIKLAR. Med artiklar menas även annonser, no
tiser, bilder utan text m m som uppfyller följande villkor.

Alla artiklar osv ska MARKERAS om de rör delar av eller
hela den kommunala förvaltningen. Som delar av den kommu
nala förvaltningen räknas kommunala nämnder och kommitteer,
inklusive kommunfullmäktige, kommunstyrelse och diverse
arbets- eller beredningsutskott; kommunala kontor (de fles
ta nämnder och kontor framgår av den bifogade skissen);
kOffiTI1Unalt anställda personer (inklusive brandmän, lärare,
förskollärare, personal på nuseet och på Kommunala Bostads
AB) och i de kommunala nämnderna (etc) verksamma politiker~

i deras egenskap av aktörer inom kommunens förvaltning.
När politiker eller tjänstemän uppträder som t ex dragspe
lare eller för att diskutera rikspolitik räknas inte detta
som rörande den kommunala förvaltningen och artikeln ska
inte markeras.

För att en artikel eller dylikt ska anses röra delar
av eller hela den kommunala förvaltningen krävs att det i
någon artikel eller dylikt under perioden 25 augusti -
30 september om ett visst ärende hänvisas till uttalanden
eller handlingar som gjorts av eller bör göras av den kom
munala förvaltningen. Kommunen, någon anställd eller för
troendevald måste således nämnas åtminstone någon gång
för att artiklarna om ett visst ärende ska markeraso

Markering sker dels på varje tidningssida, dels genom
att datum, sidnummer och tidning antecknas på separat kod
blanketto

AVGRÄNSNING AV ÄRENDEN. När artiklar har markerats för
båda tidningarna och under hela perioden 25 augusti -
30 september ska slumpvis valda tidningsnummer kodas, med
avseende på behandlade ärenden. Det är alltså ärenden som
är intressanta och ska kodas, inte nödvändigtvis artiklar.
Detta betyder att ett ärende kan förekomma i flera artik
lar, notiser, annonse~ e d, liksom att en och samma arti
kel kan rymma många olika ärenden. Förekommer flera ären
den i samma stycke, koda det första.
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Vad som är ett ärende är inte så lätt att avgränsa
utan att ha sett i de kommunala protokoll som behandlar
den studerade tidsperioden. Man kan nog påstå att artiklar
osv innehåller flera ärenden (eller kalla det sakfrågor)
bara när de behandlar planerade eller avhållna sammanträ
den i de kommunala nämnderna och beslutande församlingarna.
I sådana artiklar är det relativt lätt att se vad som är
en sakfråga och vad som är en annan, bland annat därför att
det står skrivet om olika kontor (och därmed om olika ären
den). Annars är vanligen en sakfråga beskriven i en hel
artikel eller dylikt.

KODNING AV XRENDEN. Kodning sker på bifo~ade blanketter.
Som framgår av blanketten kodas i tur och ordning ett ären
de i en tidning en viss dag. Ange tidning, dag och (unge
fär) vad det rör sig om för ärende/sakfråga.

Ange hur många artiklar (annonser, notiser osv) som
behandlar ärendet ,- i det studerade numret. Inledningen på
sidan ett och det som står inne i tidningen räknas som två
separata enheter om det som står inne i tidningen inleds
med ny rubrik och ny sammanfattning som upprepar texten
på förstasidan. på en och samma sida kan dessutom flera
artiklar eller dylikt ägnas åt en och'samma sakfråga.

Ange sidnummer för de sidor där ärendet behandlas.
RÄKNA EN POÄNG om ärendet står på förstasidan.

Ange för varje sida där ärendet står omnämnt var arti
keln är placerad genom att RÄKNA EN POÄNG öm själva texten
i artikeln börjar öVer vikningen i tidningen.

Räkna ut hur stort utrymme. som ärendet upptar på varj e
sida. Mdt spaltcentimeter med linjal (en spcrn ~ en artikel
som är en normalspal t bred och en cm hög).. Spal tcentime'ter
räknas som avståndet mellan ram eller foto som avgränsar
den kodade artikeln från näraliggande artikel i topp och
botten och summerat över antalet spalter artikeln upptar ..
Alltså: mät avståndet från en vågrät ram som skiljer ar
tikeln från artikeln ovanför eller från slutet aven lod
rät ram som skiljer artikeln från artikeln bredvid (om ra
mar eller dylikt finns både bredvid och ovanför mäts avstån
det från den punkt som är närmast själva början av text
massan i den kodade artikeln). Finns inga ramar upptill
eller bredvid (eller nedtill) mäts avståndet från den Dunkt
där nästa artikel (ovanför eller under) börjar. Om fle~a
spalter är lika långa avrundas den uppmätta sträckan till
närmaste hela eller halva centimeter, varefter sträckan
multipliceras med antalet spalter och därpå avrundas till
hel centimeter. Mäts endast en spalt (eller spalter som
är olika långa) avrundas till närmaste hela centimeteran
tal.

Rubriker och foton räknas som del av artikel (och av
annons, notis etc)$ Om en kodad artikel anses innehålla
flera drenden~ hänförs själva rubriken endast till det
ärende som nämns först .. Övriga ärenden mäts som de delar
av artikeln de faktiskt upptar (dvs avstånden mäts som
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ovan fast det då gäller avståndet till närmaste nämnda
ärende (stycke) inne i den kodade artikeln).

RÄKNA EN POÄNG om rubriken över ärendet på en viss sida
är minst två spalter bredo Rubriken räknas som sagt bara
för det först nämnda ärendet i en artikel, annons eller
dylikt som innehåller flera ärenden. Som rubrik räknas rub
riken för själva den kodade artikeln eller dylikt, inte
stereotypa rubriker som Insändare, Platsannonser osv. RÄK
NA I STÄLLET TvA POÄNG om rubriken för ett ärende på en
viss sida är minst fem spalter bred.

RÄKNA EN POÄNG om artikeln eller ärendet upptar mer än
tre fjärdedelar av någon spalt där det står behandlat.
(Anges per sida.)

SUMMERA POÄNGEN (per sida) som varje ärende fått för
sin eventuella förstasidesplacering, sin placering i höjd
led på sidan, sin rubrikbredd och sin spaltlängd, summera
poängen till ATTENTION SCORE (som kan variera mellan O och
5) •

STANDARD UNITS mäts som den andel av sidans totala
spaltcentimeterutrymme (från ramen högst upp till slutet
på spalterna längst ner) som utgörs av det kodade ärendet,
om vi från det totala utrymmet drar bort det antal spalt
centimeter som täcks av den största artikeln (eller annon
sen) som finns på sidan (eller den näst största, om det
kodade ärendet upptar större plats än någon annan artikel
eller dylikt). Det kodade ärendet kan alltså här uppta
flera artiklar, men den (större) artikel eller dylikt som
subtraheras från totalutrymmet är en enda artikel, annons
eller dylikt.

Ange hur många människor som är intervjuade om varje
kodat ärende (och på varje sida det behandlas) o

Ange antalet bilder per ärende (och sida) o
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BILAGA l C

INNEHÄLLSANALYS AV ÄRENDEN BEHANDLADE HÖSTEN 1975

~ ..

Variabel Antal
ärenden

Interbedömar
reliabilitet

679
23
19

Behandlande nämnd, gång n

Kommunfullmäktige 44
Kommunstyrelsen 28
Dess AU 102
Dess personal- och organisationsutskott 61
Planeringskornrnitten 13

Summa 248

Brandstyrelsen 14
Byggnadsnämnden 224
Hälsovårdsnämnden 51
Skolstyrelsen 70
Sociala centralnämnden 32

Summa specialreglerade organ 391

Centrala byggnadskornrnitten 27
Fritidsnämnden 12
Kulturnämnden 24
Trafiksäkerhetskornmitten 19

Summa fakultativa organ 82

Totalt 721

Identifikationsdata

Sarnmanträdesdatum (dagnr)
Paragraf
Diarienummer: 1975

1974
1973 och tidigare
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Variabel

Oenighet inom behandlande organ

Möte n:

Votering
Yrkanden motsatta beslut
Reservationer

Möte n-l:

Votering
Yrkanden motsatta beslut
Reservationer

Möte n-2:

Votering
Yrkanden motsatta beslut
Reservationer

Antal
ärenden

52

7
15
44

3
6
4

2
l
l

Interbedömar
reliabilitet

Möte n-3

Ingen oenighet

Identifikationsdata för tidigare
behandlande organ (n-l, n-2, n-3)

Behandlande nämnd
Sammanträdesdatum (dagnr)

Oenighet mellan olika kommunala organ

I motsats till beslut n-l
I motsats till beslut n-2
I motsats till beslut n-3

(Skrivelser från också andra än kommunala
organ)

I motsats till skrivelse l
I motsats till skrivelse n

Skrivelsers avsändare

Skrivelse l:
Kommunal nämnd, enskilda ledamöter
Kontor
Privatpersoner
Organisationer
Företag
Myndigheter

Skrivelse n:
Nämnd, enskilda ledamöter
Kontor
Privatpersoner
Organisationer
Företag
Myndigheter

0.85

40 1.00

Il
10
11

77
12

0.70
64

182
170
156

62
43

3
72

5
l
2

21
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Variabel

Var ärendet ev ytterligare ska
beredas/konfirmeras

Topporgan
Specialreglerade organ
Fakultativa organ

Fortsatt sarnmanträdesbehandling

Kontor
Myndigheter mm

Kommunalt verksamhetsområde

Markköp och -planering
Bostäder
Vägar, trafik, kommunikationer
Vatten, avlopp, miljö
Skolor
Social verksamhet
(förskolor, åldringsvård mm)
Idrott och fritid(idrottsanläggningar
Bibliotek och kultur
Brand och försvar

Positivt beslut

Start/upprättande
Godkännande/förlängande

Negativt beslut

Avslutande
Ej påbörjande

Beslutets konkreta innehåll

Reparation/översyn
Utredning/planering
Bidrag/lön
Avgift/taxa
Markanvändning
Hus/lokal
Kapitalvaror
Tjänst/anställning/uppgift

Kostnadsstruktur

Kommunal utbetalning
Inbetalning till kommunen
Utbetalning för berörda
Inbetalning till berörda
(Preciserad summa

Antal
ärenden

79
12

6

97

31
87

89
180

65
51

120
40

etc)38
33
34

541

229
312

122

50
72

40
104

55
26

159
248

31
175

80
18
16
18
69)

Interbedömar
reliabilitet

0.89

0.85

0.93

0.96
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Variabel

Berörda invånare

Antal berörda:
- 10 personer
Il - personer

Berörd livs sektor

Permanent boende
Arbete eller skola
Fritid (inkl transport)

De flesta berörda är

Icke yrkesverksamma
Kvinnor
Glesbygdsboende

Totalt resurssvaga

Arena

Utanför centralorten
I församling med skattekronor
över 120 kr

Antal
ärenden

366
355

160
312
211

114
64

149

298

338

507

Interbedömar
reliabi.litet

0.87 (med fem
ställig
kod: 0.46)

0.83

0.89
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BILAGA l D

PUBLICERADE ÄRENDEN 1975

Deskriptiva data som rör publicerade ärenden hösten 1975 (de obero
ende variablerna är de som användes i regressionsanalyser som för
båda tidningarnas nyhetsutformning baserades på 65 publicerade
ärenden).

Proportion (% av 65)

Topporgan 75
Kommunen måste betala 26
Bidrag 18
Oenighet 26
Fritid 29
Idrottsanläggningar etc 14
Boende 23
Bostäder 5
V/a och miljö 9
Svaga 46
Skolor 9
Social verksamhet 17
Motion 9
Många berörs 89
Kort process 26
Många svaga 40
Specialregi 22
Trafik 9
Tätort 77
Mark 14
Avgift 4
Stopp 25

Pub1 i lokal 65
Pub1 i regional 78

Spcrn i lokal
Spcm i regional
Kritik i lokal
Kritik i regional

Medeltal

59.77
29.02
0.38
0.22

Standardavvikelse

125.44
57.75
0.98
0062
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BILAGA l E

PUBLICERADE ICKE-ÄRENDEN 1975

Deskriptiva data som rör publicerade händelser etc, andra än ärenden
som angår den kommunala förvaltningen hösten 1975 (de oberoende va
riablerna är de som användes i regressionsanalyser som på 74 publice
rade "icke-ärenden" .

Proportion (% av 74)

Utredning 4
Kurs 12
Organisation 16
Kommunen måste betala 18
Berörda måste betala 7
Bidrag 3
Fritid 39
Idrottsanläggningar etc 5
Kultur 9
Boende 22
Bostäder 14
Byggnad 28
V/a och miljö 14
Svaga 39
Skolor 11
Social verksamhet 7
Infoåtgärd/utställning 5
Många berörs 84
Köp/hyr in 3
Sälj/uthyr 4
Trafik 14
Mark l
Område 12
Avgift 7
Stopp 12

Publ i lokal 73
Publ i regional 45



Spcm i lokal
Spcm i regional
Kritik i lokal
Kritik i regional

211

Medeltal

67096
18088

0046
0011

Standardavvikelse

103010
33020

0091
0046
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BILAGA 2 A

INNEHÄLLSANALYS AV ÄRENDEN BEHANDLADE VAREN 1976

Variabel

Behandlande nämnd, gång n

Kommunfullmäktige
Komm1Jn~t:yrelsen

Totalt

Identifikqtionsdata

Sammanträdesdatum
Paragr&!
Diari~nummer: 1976

1975 och tidi~are

Oenighet inom behandlande organ

Mgtst~idiga yrkanden
VPt~rri-ng

R~~@Nationer
Pgrti§plittring

Mött; n=l:

M9t~tridiga yrkanden
Vpt?fing
Re$@"fvat:ioner
P~Fti.§plittring

Mg{:@ n"..2:

M9tS.t.ridiga yrkanden
Vqt~ring

Res§"fvationer
Par~i~plittring

Antal
ärenden

112
65

177

140
37

28

14
10
13

O

la
3

la
o

17
2

17
O

Interbedömar
reliabilitet
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Variabel

Möte n-3:

Motstridiga yrkanden
Votering
Reservationer
Partisplittring

Identifikationsdata för tidigare
behandlande organ (n-l, n-2, n-3)

Behandlande nämnd
Sammanträdesdatum

Oenighet mellan olika kommunala organ

I motsats till beslut n-l
I motsats till beslut n-2
I motsats till beslut n-3

(Skrivelser från också andra än kommunala
organ)

I motsats till skrivelse l
I motsats till skrivelse n

Skrivelsers avsändare

Skrivelse n:

Antal
ärenden

Il
O

10
O

2

2
O
O

16
3

Interbedömar
reliabilitet

1.00

~:: ..

Kommunal nämnd
Kontor
Privatpersoner
Organisationer
Företag
Myndigheter

Skrivelse l:

Kommunal nämnd
Kontor
Privatpersoner
Organisationer
Företag
Myndigheter

Kommunal sammanträdesbehandling avslutad

Var ärendet ev ytterligare ska
beredas/konfirmeras

Topporgan
Specialreglerade organ
Fakultativa organ
Kontor
Myndigheter

5
83
23

4
2
8

2
9
4
4
7
5

142 0.82

23
7
l
l
2



214

Variabel

Var beslut slutgiltigt kommer att fattas

Antal
ärenden

Interbedömar
reliabilitet

0.89

Topporgan 32
Myndigheter 2

Någon gång behandlat i fakultativt organ 9

Någon gång behandlat i specialreglerat organ 23

Vem som initierat ärendet

Nämnd, enskilda ledamöter
Kontor
Organisationer
Företag
Myndigheter

Kommunalt verksamhetsområde

71
56
10
16
24

0.82

0.96

Markköp och -planering 24
Bostäder 32
Lokal affärsverksamhet 8
Vägar, gator, trafik 14
Vatten, avlopp, miljö 25
Skolor 8
Social verksamhet Il
Idrott och fritid(idrottsanläggningaretc)17
Bibliotek och kultur 6
Brand och försvar 4

Positivt beslut 155

Negativt beslut 3

Beslutets konkreta innehåll

Markinnehav
Hus/lokal
Reparation/översyn
Anställning/uppgifter/lön
Stöd/bidrag
Avgifter/taxor
Utredning

Kostnadsstruktur

Kommunal utbetalning
Inbetalning till kommunen
Utbetalning för berörda
Inbetalning till berörda
(Preciserad summa
(Driftkostnad för kommunen
(Kapitalkostnad för kommunen

34
50
13
26
17

2
16

77
12

5
8

55)
36
45)

0.93

0.68)
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Variabel

Berörda invånare

Antal berörda:

- 10 personer
11-100 personer
101 - l 000 personer
l 001 - personer

Berörd livssektor:

Permanent boende
Förvärvsarbete
Utbildning
Fritid
Transporter

De flesta berörda är:

Icke yrkesverksamma
- 30 eller 60 - år
Sysselsatta i primär sektor
Glesbygdsboende

Totalt resurssvaga

(Hän

Antal
ärenden

46
31
41
59

73
58
14
25
Il

25
24
27
47

65

20)

Interbedömar
reliabilitet

0.86
(d iko t om: l. 00)

1.00
0.89
0.96
0.96

0.93
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BILAGA 2 B

PUBLICERADE ÄRENDEN 1976

Deskriptiva date som rör publicerade topporganärenden våren 1976
(de beroende variablerna är de som användes i regressionsanalyser
som för båda tidningarnas nyhetsutformning baserades på 67 publi
cerade ärenden).

Proportion (% av 67)

Kommunen måste betala 43
Bidrag 7
Oenighet 30
Fritid 19
Idrottsanläggningar etc 13
Boende 40
Bostäder 24
V/a och miljö 9
Svaga 43
Skolor 6
Social verksamhet 7
Motion/interpellation 34
Många berörs 82
Kort process 31
Många svaga 33
SpecialregI 22
Trafik 9
Tätort 72
Mark Il
Avgift l
Stopp 3

Publ i lokal 79
Publ i regional 46

Spcm i lokal
Spcm i regional
Kritik i lokal
Kritik i regional

Medeltal

66.57
21.51
0.31
0.09

Standardavvikelse

158.68
49055

0066
0.34
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EKONOMISKA FORSKNINGSINSTITUTET VID HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
SVEAVÄGEN 65 . BOX 6501 . 11383 STOCKHOLM
TELEFON 08-73601 20 . POSTGIRO 57959-9 . BANKGIRO 696-4696

Ang hjälp till ett forskningsprojekt

Augusti 1976

I fjol h6stas diskuterade vi vad det ~r som g6r att bara

vissa ko~nunala ärenden blir nyheter i lokalpressen och jag

fick på så sätt värdefull hjälp i b6rjan av mitt forsknings

projekt. Som Ni kanske minns gäller mina unders6kningar vad

lokalpressen i vissa kommuner publicerar om f6rvaltningens

arbete och min verksamhet st6ds av Statens Råd f6r SaQhälls

forskning. Tack f6r hj~lpen så här långt~

Orsaken till att jag igen, efter lång tid och lika objuden

som f6rr, tränger mig på med en begäran om ny hjälp är f6l

jande. I brevet bifogas några artikelkopioro Det är nästan

bara Ni som kan avg6ra om det som står i artiklarna är sant

och riktigt återgivet. Jag vill därf6r be Er att kontroll

läsa artiklarna och därefter spontant fylla i de vidhängande,

korta frågeforn1ulären.

Jag upprepar: det är Era spontana intryck jag vill ha Darke

rade. Djrf6r beh6ver tjänsten jag ber om inte ta orimligt

lång tid i ansprak. Vad Ni svarar är, liksom tidigare, helt

anonYlnt.

Återsänd ifyllda formulär och artiklar i det bifogade, fran

kerade svarskuvertet snarast möjligt (senast dock den 6 sep

tember). Har Ni några frågor eller 6nskar komplettera for

muläret med ytterligare synpunkter, tala gärna med min assi

stent - Silja Jundin, 08/34 95 60, anknytning 237. Hon är

väl insatt och arbetar i likhet med alla på Forsknings

institutet med tystnadsplikt.

Med vänliga hälsningar och hopp om f6rnyat samarbete~

P G rlolm16v
Civi lekonon1
Doktorand i Programmet för sar,1hällskoIT:InUnikation
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EFI
Augusti 1976

Hjälp till ett forskningsprojekt

Det här brevet är skrivet för att be om en tjänst som nästan

bara Ni kan utföra. Tjänsten behöver inte särskilt lång tid

i anspråk och jag hoppas att den rentav kan vara intressant.

Jag arbetar med en undersökning för att se vad lokaltidning

ar publicerar om den kommunala förvaltningens arbete. ~ed

brevet följer kopior av artiklar som handlar om problem som

utretts av den ko~uunala förvaltningen i ... För att kunna

bedöma om det sorn står i artiklarna är sant och rikti<]t å ter-i

givet behöver jag hjälp av personer SOftl haft rned frågorna

att göra.

En sådan person är Ni. Ni känner till det SOQ står i artik

larna och kan avgöra om det är korrekt återbertittat. Jag ber

Er att fylla i det korta frågeformulär som är häftat med

varje artikelkopia, sedan Ni kontrolläst artikeln. Det är

bara Era spontana intryck jag vill be OD, så tjänsten behöver

inte ta lång tic.

Vad Ni svarar är helt konfidentiellt. Ingenstans kommer det

att publiceras några namn på personer som är vänliga nog att

besvara frågeforQulären.

Skicka frågeformul~r och artikelkopior i det bifogade, franke

rade svarskuvertet till mig snarast möjligt -- senast den

6 september. Har Ni några frågor, tvivel eller id~er, tveka

inte att ringa upp min assistent: Silja Jundin, 08/34 95 60,

anknytning 237. Anteckna annars gärna kompletterande syn

punkter på baksidan av frågeformuläret.

Med vänliga hälsningar och tack på förhand!

P G Holmlöv
Civilekonom
Doktorand i Progralw~et för samhällskomr~unikation
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I~Illl (.I~ I~()IlII(J IJ lll1
I Fbre~0w~er dpt faktafel (f~ruto~ fe~st~v

~ing~r) i artikeln?

Tror Ni att rub"t"'ikeYl gal.' läsarna ett korrekt
i n t ;: Yc k 2 v r ä n d e l s p. f (j r J o P p e t ?

1---,.
~JA,

/ /Ja,
UN}~J

a b s o 11.J t
j 3 t ort

'ryor Ni att
e t t k o 1'"' r 8 k -~

artik91n so~ heJhet gav ]äs9r~a

i~tryck 2V h~~delsef~~loppet?

abs0Jl}t

i storr sett

'}' r r r l\J i. a t ~ r 1) b y' i 1-:: o c h t. e x t v :l :r f (~ r s i g g ::l V

läsarna saf.1P.1a intryck av hH.ndelsefC5rloppet?

Verkar det av ~rtikeln som om ~rendet inte
ä r f 2. r d i g b ~ s l u t a t i::i n n u u t a n s k 3. d i :: k :.{ t e r 9.. L3

vid något kom~un~lpolitiskt sam~antride?

<7;JA,
~J8.,

UNEJ

a<-TA
UJEJ

ab~olllt

j. s +, () r t s s t t

[i
Sa~na2 i arti~eln konkr~t~ f~rslag som fram
ställts av k0mmunala tjänstemän eller
p o l i t i k e r v i d t jo d Il u r.. Kt e n f ö r p u b 1 i c e r :i. n g e n ?

//.TA,
7=='7/1 ,~~J
'----- ,

försle_[S sa"knas
fcr 0 1ag 11[1iTlrs

~nser Ni att artikelnOQo?

BI överskattar konsekvens€rf1a för kommunens invå!"'c3.rp
u !! (J e r s k a t t :l r "k CJ fl S e k ven s e r n q f ::) r k () 11 fV\ l l n w n ~ i nIt 8 n a r e
e e r e n :v. o r:r ::' k t l t P P s k a t t n i r g 2. V t· (' n s e k ven s c r n :1 f (j"" k n rn ~ 11 n. e n s . olPV2..ne..re

/--r .LJ lnte 2.11s beskriver mcjli~3 ',:: o n::3 p k v C' Yl S e r f:j r 1.( ') 'n;- II n p n 3

II T v i l !\ e n l) t s t r 9. c k n i Yl G a n s e r ~J i :' t t 3:"' t i. k '? J n i n n ~ h 3. l l e r n e.c: :l t i. v
krit ik mot kO m ryl1 1 nala polit:ir.:er eJler tjhnste rp:'1.?

B
/~LaS0m. ~yckpt kritik

I F~r ~ycket kritik
:8' ö r l i. t e Kr i t i k

!J 1 2. r t i. k p l D f r: ..-' <~ k O ni T!l e t' i n g (~n 1:. p ,~a t. i v k r i -t ~ k :-:; () t k () rn rn u !1 i::1 1:.. r fl i i t ; k i'~ l'

e 1 1 e r +; j ;-~ '1 S t c r;. i:i. n •

( De n n a f r ;~. : 8 l' c S" 8. Y' 8. S (\ r:t '1 p t l. a r t i_ k p J n D å s t ~~ 2

:=t t t N i h .q r 1J t t 3. l a t ~ r i ~~. l J Y] i·: t ~ ) ~
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BILAGA 3 D

EKONOMISKA FORSKNINGSINSTITUTET VID HANDELSHOGSKOLAN I STOCKHOLM
S V E A V Ä G E N 65 . B O X 6 SO1 . 1 13 83 S T O C K H O L M
TELEFON 08·349560 . POSTGIRO 57959·9 . BANKGIRO 696 0 4696

PAMINNELSE

För en tid sedan sände jag Er tidningsurklipp och frågeformulär.

Jag bad Er då läsa igenom tidningsurklippet, att besvara fråge

formuläret och sedan skicka tillbaks materialet i det bifogade

frankerade kuvertet.

Jag har fått tillbaka formulär från de flesta men ännu inte från

Er. Jag vore tacksam om Ni hade möjlighet att hjälpa mig i mitt

forskningsarbete genom att fylla i frågeformuläret och skicka till

baka det i det tidigare utsända frankerade svarskuvertet.

P G Holmlöv

Civilekonom,

doktorand i Programmet för samhällskommunikation

I
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BILAGA 4 A

INSTRUKTIONER FÖR LÄSARNAS BEDÖ~rnING AV ÄRENDEN (MUNTLIGT
FÖRMEDLADE)

FÖRSTA OMGANGENo Er uppgift består i att Ni ska läsa
igenom och bedöma ett antal korta artiklaro Artiklarna
handlar om sådant som har tagits upp i kommunfullmäktige
eller i kommunstyrelsen här i kommunen.

Framför Er ser Ni fyra kuvert. I det blanka kuvertet
(på vilket det inte står någon mening skriven) hittar Ni
20 korta artiklar. Varje artikel ska Ni först läsa igenom
och sedan stoppa ner i ett av de tre kuverten som Ni har
framför Er. Ni behöver inte läsa artiklarna alltför noga,
vi är intresserade av Era spontana upplevelser av artik
larna. Tycker Ni att det var in~ressant att läsa om det
som stod i en viss artikel så stoppar Ni artikeln i ku
vertet med texten "Det här är intressant att läsa om".
Tycker Ni inte artikeln var intressant att läsa ska Ni
stoppa artikeln i kuvertet med texten "Det här är inte
intressant att läsa om". Om Ni absolut inte kan bedöma en
viss artikel så stoppa artikeln i kuvertet med texten "Det
här kan jag inte bedöma" o

När Ni är klara med bedömningarna, lägger Ni alla de
mindre kuverten i det större kuvertet.

ANDRA OMGÅNGEN. Nu har Ni fått fyra nya kuvert. Ett blankt
och tre som det står meningar skrivna på. I det blanka ku
vertet finns 20 nya artiklar. Också den här gången ska Ni
läsa igenom varje artikel och sedan stoppa ner dem i kuver
ten. Tycker Ni att det är bra att känna till det som står
i en artikel, så stoppa artikeln i kuvertet med texten
"För mig är det bra att känna till det här". Upplever Ni
det som om det varken gör till eller ifrån om Ni får reda
på det som står i artikeln, så ska Ni stoppa artikeln i
kuvertet med texten "För mig spelar det ingen roll om jag
känner till det här". Artiklar som Ni absolut inte kan be
döma ska Ni stoppa i kuvertet med texten "Det här kan jag
inte bedöma".

~...
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När Ni är klara med bedömningarna ska Ni stoppa alla
de mindre kuverten i det större kuvertet o

TREDJE OMGANGEN. Till sist vill vi att Ni fyller i det
frågeformulär som Ni har fått utdelat.



223

BILAGA 4 B

BEDÖMDA ÄRENDEN (ANONYMISERADE)

SOCIALA CENTRALNÄMNDENS FÖRTROENDEMÄN SKA UTBILDAS. So
ciala centralnämndens förtroendemän ska få gå på en TBV
kurs som kallas "Om samhälle och socialvård" .. Förslaget
som kommunstyrelsen nu har godkänt kom från sociala central
nämndeno Utbildningen kostar kommunen 3 600 kronor.

KLART FRAN KOMMUNENS SIDA FÖR ÖLUTSKÄNKNING. Lisa Anders
son och Magda Marlowe har lämnat in en ansökan om att få
servera öl på restaurang Esmeralda till länsstyrelsen. Innan
länsstyrelsen fattar sitt beslut om tillst&nd har kommunen
fått ge sina synpunkter o Kommunen har bestämt sig för att
inte sätta några hinder i vägen för ölutskänkningen.

KOMMUNEN GER GARANTI FÖR OMBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSRUM.
Råmyra IK ska bygga om sina omklädningsrum vid idrottsplat
sen i Råmyra. För detta har idrottsföreningen fått ett
bidrag från kommunen på 31 500 kronor och ansökt om ett
bidrag från Statens Naturvårdsverk på 20 000 kronor. Om
byggnaden beräknas totalt kosta 71 704 kronor. För att
Råmyra IK ska få statsbidrag har kommunen nu beslutat
hjälpa idrottsföreningen genom att ställa kommunal garanti
för arbetets fullgörande.

KOMMUNEN GER FOLKETS HUSFÖRENING BIDRAG. Folkets Husföre
ningen i Tugrunde gick med förlust 1975. Föreningen har
nu ansökt om bidrag hos kommunen för att kunna täcka för
lusten. Drätselkontoret har föreslagit att kommunen ska
ge föreningen det bidrag som begärts trots det att före
ningen redan fått ett driftsbidrag på 400 000 kronor för
1975. Kommunfullmäktige har nu beslutat att följa drätsel
kontorets förslag, på det villkoret att föreningen lämnar
en utförligare redovisning nästa år.

NYBYGGNATION ORSAKAR VÄGOMLÄGGNING. Det kommunala bostads
bolaget ska bygga nya lokaler för post- och distriktsskö
terskemottagning och fyra bostadslägenheter i Mårdmarma. För
att kunna följa byggnadsplanerna måste en väg i Mårdmarma
läggas om. Konununen har nu beslutat köpa ca 100 kvm mark
aven privatperson för l 100 kronor för vägändringen.
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SKYDDSKOMMITTELEDAMÖTER. Skyddskommitten har bl a till
uppgift att se till att lagen om arbetarskydd följs på
arbetsplatserna och att främja ett gott arbetarskydd o I
kommitteen ska det ingå tjänstemän från olika delar av den
kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsen har nu valt leda
möter och suppleanter till skyddskommitten.

KOMMUNEN FÅR STATSBIDRAG. Den förbättring av undervis
ningen i kommunens skolor som skolöverstyrelsen anser bor
de ske beräknas kosta 125 000 kronor. Skolöverstyrelsen
har beslutat bidra till förbättringen med 97 500 kronor
och att begära resten av pengarna hos kommunfullmäktige.
Fullmäktige har nu beslutat att skjuta till de pengar som
saknas.

NYTT ÖVERGÅNGSSTÄLLE I MARD:1ARMA. på vägen i Mårdmarma
har det hittills saknats övergångsställe. Leif Arker (kom
munfullmäktigeledamot) tycker att det skulle passa bra att
göra ett övergångsställe över denna väg, helst då med
ljussignaler, när man nu ska bygga post och distriktsskö
terskemottagning där. Kommunfullmäktige håller med Arker
och det blir alltså ett övergångsställe över vägen.

BOSTA CENTRUM BYGGS UT. En ny varuhall och utbyggnad av
livsmedelshallen har planerats i Bosta centrum. För att
dessa planer ska kunna genomföras krävs det att kommunen
till viss del bygger om Bosta centrum. Gatukontoret har
föreslagit att kommunen satsar 249 000 kronor på bl a
parkeringsplatser, belysning och vattenledningar. För att
klara finansieringen har fastighetskontoret föreslagit att
man ska avtala med två livsmedelsföretag om bl a friköp av
parkeringsplatser. Kommunfullmäktige har nu antagit för
slagen.

KOMMUNEN GRANSKAR TRAFIKBOLAGETS TIDTABELL. Norra trafik
distriktet har givit förslag på tidtabell. Förslaget har
överlämnats till kommunens planeringskommitte för gransk
ning. Planeringskontoret har skrivit ner sina synpunkter
på tidtabellen. Kommunstyrelsen har nu sett och godkänt
skrivelsen, som ska skickas till trafikbolaget.

VAD SKA RADHUSET ANVÄNDAS TILL? Nu har det blivit beslutat
att kommunstyrelsen ska utreda vad centralortens rådhus
kan användas till i framtiden. Det var Lemmy Varning som
kom med förslaget till att en sådan utredning skulle sät
tas igång.

KOMMUNEN GER BIDRAG FÖR RESTAURERING. Kyrkorådet i Möare
har hos skolstyrelsen sökt bidrag för restaurering av för
samlingshemmet i Möare. Restaureringen väntas gå på
25 000 kronor. De lokaler som man vill förbättra används
bl a som skolmåltidslokal för Möareskolans elever och lära
re~ Kon~unfullmäktige har nu bestämt sig för att ge bidra
get.

STAKET SÄTTS UPP VID NORDANEAN. Bostabor har krävt att
kommunstyrelsen ser till så att staket sätts upp kring
Nordaneån i Bosta, för att barnen ska kunna leka säkrare.
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Staketet beräknas kosta 15 000 kronors Första gången
ärendet tos upp ansåg arbetsutskottet att kommunen inte
skulle sätta upp staketet Q Nästa förslag från Bostaborna
var att kommunen skulle betala materialet och att fastig
hetsägarna sedan själva skulle sätta upp staketet o Kommun
styrelsen har nu beslutat gå med på det senare förslaget
som bara kostar 6 000 kronor o

HUR BLIR DET MED BEBYGGELSEN I KUNGAHÖJDEN? Tre fullmäk
tigeledamöter har vid ett kommunfullmäktigesammanträde frå
gat kommunstyrelsens ordförande Samuel Sparv hur det går
med kommunens planer på att bygga bostäder i Kungahöjdene
Samuel Sparv svarar att fastighetskontoret genom annons
har undersökt vilket intresse det finns hos allmänheten
för bosättning i Kungahöjdeno De som visat intresse ska
kallas för diskussion och bli visade det planförslag för
åtta småhus som stadsarkitektkontoret har utarbetato

KOMMUNEN TAR NYA LAN. Allmänna Pensionsfonden har erbjudit
kommunen ett lån på 3,5 miljoner kronors Kommunen har nu
beslutat sig för att acceptera erbjudandet. Pengarna ska
användas för vatten och avlopps Lånet ska betalas av under
15 år och räntan är 9,35 procento

BOSTABO FAR ERSÄTTNING PÖR GANGBANAo Kommunstyrelsen har
nu godkänt ett servitutsavtal mellan kommunen och Robert
Johansson, Bosta, för fastigheten Orren lo Enligt avtalet
får kommunen rätt att använda en bit av Johanssons mark
för gatuändamålo Kommunen får också göra en gångbana på
fastigheten mot att komn1unen betalar 200 kronor o

TVIST OM VATTENFÖRSÖRJNING AVGJORD. För ungefär sju år
sedan upprättades ett avtal om exploatering för fritids
bebyggelse mellan Gryte kommun och Nordisk Näringsplane
ring (NN) o Då det gällde vattenförsörjningen till området
var inte kommunen och NN överens. För att lösa tvisten
tillsattes en skiljenämnds Nämnden kom fram till att om
rådet skulle få kommunalt vatten. Detta kostar kommunen
294 845 kronor o

STÖRRE BRANDBEREDSKAP I TOFTASKOLAN. Brandchefen har upp
täckt att brandlarm saknas i Toftaskolano Brandchefen har
påpekat detta för kommunstyrelsen. Brandchefen anser att
det räcker med ett delskydd som kostar 165 000 kronor.
Drätselkontoret har föreslagit att pengar ska avsättas för
brandlarmen och kommunen har nu godkänt dettao

BYGGNADSPLAN GODKÄNDES AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. I slutet av
förra året godkände byggnadsnämnden ett förslag till bygg
nadsplan (för Portvakten 2:10, 2:38, 3:12 m fl) i Gryte
sockeno Arbetsutskottet föreslog, trots protester från vis
sa ledamöter, kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommun
fullmäktige att godkänna byggnadsplanen. Ärendet korn två
gånger upp till kommunfullmäktige. Den första gången upp
sköts ärendet, men den andra gången godkände kon~unfull

mäktige byggnadsplanen Q Kommunfullmäktiges ledamöter var
inte eniga då beslutet fattades o
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16 000 KRONOR FÖR BRANDSKYDD. Brandskyddet har varit då
ligt i tekniska förvaltningarnas och socialförvaltningens
lokaler i centralorten. Kommunfullmäktige har nu beslutat
avsätta 16 000 kronor för brandskyddsåtgärder till dessa
lokaler.

KOMMUNEN GER BIDRAG TILL LÄGER- OCH KURScARD. Ekumeniska
Befrielsefronten har sökt ett bidrag på 100 000 kronor hos
kommunen för utbyggnad av Nätverksgården. Nätverksgården
är en läger- och kursgård. Både skolstyrelsen och fritids
nämnden har ställt sig positiva till utbyggnaden, men man
har föreslagit att bidrag bara ska ges med 20 000 kronor.
Kommunfullmäktige har nu beslutat enligt det förslaget.

UTREDNING OM SAMARBETE MELLAN SKOLA OCH FÖRSKOLA. Den mo
derata fullmäktigegruppen tycker att det finns brister i
samarbetet mellan skola och förskola då det gäller elev
vårdande åtgärder för barn med särskilda behov. på förslag
av fullmäktigegruppen ska nu en utredning sättas igång.
Målet för utredningen är att komma fram till konkreta för
slag till hur samarbetet ska kunna byggas upp praktiskt
och vilka nyanställningar som behöver göras.

FÄLTINSPEKTÖR ANSTÄLLS. Renhållningsnämnden anser att kom
munen bör anställa en fältinspektör till renhållningskon
toret. Den person som anställs skall bl a ha god kännedom
om renhållningslagstiftningen. Kommunfullmäktige har nu
beslutat låta renhållningsnämnden inrätta en sådan assi
stenttjänst.

BASTUFÖRENINC FAR BIDRAG AV KOMMUNEN. Gryte Bastuförening
planerar att rusta upp sin bastuanläggning. För att kunna
göra detta har föreningen ansökt om bidrag hos kommunen.
Kommunen har nu beslutat ge föreningen ett bidrag på
15 000 kronor ..

KOMMUNEN KÖPER PLASTHALL. Servicearbetare Jan Jagger har
erbjudit sig att sälja en plasthall till kommunen. Plast
hallen skulle användas för pappersåtervinning och kosta
kommunen 96 000 kronor plus mervärdesskatt. Kommunfullmäk
tige har nu accepterat budet. De elinstallationer som är
nödvändiga för att plasthallen ska kunna användas går på
20 000 kronor. ~1ot beslutet att köpa hallen reserverade
sig nio fullmäktigeledamöter. De tyckte att ärendet skulle
diskuteras mer innan beslut fattades.

KOMMER DET ATT FINNAS "VAoRMESTUCA" I CENTRALORTEN? Tre
fullmäktigeledamöter har föreslagit att en utredning ska
tillsättas för att undersöka om det finns någon möjlighet
att inrätta en "värmestuga" för drogmissbrukare. Sociala
centralnämnden har funderat kring förslayet och har i sin
tur föreslagit att man även bör undersöka på vilka andra
sätt man skulle kunna hjälpa missbrukarna. Kommunfullmäk
tige har nu beslutat godkänna detta förslag.



227

BLIR DET PENSIONÄRSBOSTÄDER pA DOMARHOLMEN? Centerpartiets
kommunfullrnäktigegrupp har ansett att sociala centralnämn
den ska utreda om och var det kan byggas pensionärsbostäder
på Domarholmeno Sociala centralnämnden svarar fullmäktige
gruppen att man har börjat planera för pensionärsbostäder
i Sörmunna.

KOMMUNEN GAR I BORGEN FÖR FISKERILÅN. Arvid Felix, Domar
holmen tog för tio år sedan ett fiskerilån. För det lånet
gick kommunen i borgen. Nu har Lantbruksnämnden i länet
meddelat att borgensåtagandet måste förnyas. Kommunfull
mäktige har nu beslutat vara kvar som borgensman för Felix
lån men högst i fem år.

BYGDEMUSEET LÄMNAR ÖVER SIN BOKFÖRING. Stiftelsen Bygde
museet har bett drätselkontoret ta hand om stiftelsens
bokföring. Detta skulle också medföra att stiftelsen kom
mer undan en hel del redovisningsproblem som är knutna
till bokföringen. Kommunstyrelsen har nu godkänt att drät
selkontoret övertar Bygdemuseets bokföring.

VILKA FAR TILLGANG TILL FRIA LOKALER? Göran Ulvgren,
fullmäktigeledamot, har ställt sig frågande till efter
vilka principer det avgÖrs vilka föreningar som får till
gång till fria lokaler och vilka som inte får det. Frågan
har han ställt till fritidsnämndens ordförande Lars Karls
son. Lars Karlsson har nu på ett fullmäktigesammanträde
förklarat att föreningarna lyder under olika delar av den
kommunala förvaltningen och att det är varje förvaltnings
sak att undersöka om de föreningar som är registrerade hos
dem ska få fria lokaler.

KOMMUNEN SÄLJER OCH KÖPER MARK. Kommunen har beslutat
sälja mark i Mårdmarma för 40 000 kronor och köpa mark i
Innervik för 4 000 kronor. på den mark som kommunala bo
stadsbolaget köpt i Mårdmarma ska det byggas bostäder. på
övrig mark har man planer på att uppföra post och distrikt
sköterskemottagning.

OSLOGATAN BYGGS UT. Kommunen har beslutat köpa 250 kvm
mark aven fastighet för att kunna bygga ut Oslogatan i
centralorten. Marken kostar kommunen 12 000 kronor.

EMIL JONSSONS BYGGNADS AB FÅR KOMMUNAL BORGEN. Emil Jons
sons Byggnads AB har anhållit om kommunal borgen för att
kunna bygga 23 småhus i Tugrunde. Det lån som kommunen
skulle gå i borgen för ligger på ca 5 000 000 kronor.
Kommunfullmäktige har nu beslutat ge kommunal borgen men
har ställt som kravatt det som säkerhet ska skrivas pant
brev i småhusen.

VARFÖR DRAR KOMMUNEN LEDNINGAR VID LINDARÖTIPPEN? Kommu
nen har börjat dra en vattenledning vid Lindarötippen utan
att ha någon direkt skyldighet till det. Nu undrar Per
Julinder, renhållningsnämndens ordförande, varför vatten
ledningsarbetet har satts i gång, om gatukontoret har peng
ar till det m mo Samuel Sparv svarar att kommunen drar led
ningen för att markfrågan för tippens utbyggnad ska kunna
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lösas på frivillig väg och uppgörelse träffas i godo.
Samuel Sparv säger också att gatukontoret har pengar för
ledningsdragningeno

VAD GÖR KOMMUNEN AT VÄGEN TUARP-BOSTA? Vägen mellan Tuarp
och Bosta är liksom många andra vägar i kommunen i dåligt
skicko Mårten Enberg (fullmäktigeledamot) har frågat Samuel
Sparv om kommunstyrelsen har gjort något för att förbättra
vägeno Samuel Sparv svarar på frågan genom att tala om att
kommunen har sagt att då järnvägen läggs ner så skall
kompensation ske genom en ny väg mot Tuarpo

KOMMUNEN BELÖNAR IDERIKEDOM. Roger Bertilsson och Ingvar
Bergblom har kommit på att man kan använda puckar som
vibrationsdämpare för verktygsmaskiner. Agnes Ebon har upp
funnit ett nytt register över lärare och Bo Farenander har
konstruerat en ny typ av mellanväggs Uppfinningarna sparar
kommunen en hel del pengar o Kommunstyrelsen har nu beslutat
ge de iderika belöningar på mellan 100 och 500 kronor var.

FÖRSLAG TILL BYGGNADSPLAN GODKÄNDES o Byggnadsnämnden god
kände förra året ett förslag till byggnadsplan, för Gädd
viken 4:1 m fl, för fritidsbebyggelse i Nyhyttan och på
ytteruddenG Då ärendet kom upp i kommunstyrelsens arbets
utskott menade en del ledamöter att man borde vänta med att
besluta om byggnadsplanen tills utbyggnaden av det allmän
na vägnätet och samordningen av hamnanläggningar på Ytter
grundet var klara G Trots skilda uppfattningar bland leda
möter och flera omröstningar har nu byggnadsplanen klarat
sig igenom kommunstyrelsens prövning och godkänts av kom
munfullmäktige.

VAD SKA HÄNDA MED GAMLA BRANDSTATIONEN? Kommunfullmäktige
har tidigare beslutat att en utredning ska sättas igång
för att se vad den gamla brandstationen kan användas till
i fortsättningen G Arbetsutskottet beslutade med anledning
av det att en arbetsgrupp på sex personer skulle bildas.
Arbetsgruppen skulle bestå av två personer från kommun
styrelsen, två personer från kulturnämnden och två från
fritidsnärnndeno Kulturnämnden och fritidsnämnden har redan
tidigare valt sina ledamöter och kommunstyrelsen har nu
valt Nils Vernerud och Åke Mattsson till uppgifteno

FÖRSLAG TILL STADSPLAN GICK IGENOM. Ett förslag till
stadsplan har utarbetats av stadsarkitektkontoret för en
del av Klarbacka (delar av stg 1242; 1243 och 1782) i
centralorten0 Förslaget har nu godkänts av kommunfullmäk
tiges Ledamöterna har varit eniga vid besluten~

KOMMUNEN SÄLJER STADSÄGA. Kommunfullmäktige har beslutat
sälja en del aven stadsäga, stg 1242, till fru Mona Nord
lundo Fru Nordlund får betala 90 000 kronor för området
som är på 5 922 kvm 0 I köpet ingår de byggnader som finns
på området o
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F R A G E F O R MU L Ä R

KöN

l rlHan
//Kvinna

ALOER

9 /7 -25

iJ1BI 1726-35

/736-45

/746-55

/756-65

/766-

CIVILSTAND, l/Gift/sammanboende

@. l IOgift/ensamstående

HEMMAVARANDE BARN

L.l /7Har barn under 7 år

l IHar barn mellan 7 och 16 år

17Har inga hemmavarande barn under 16 år

UTBILDNING

~ Vad har Ni för utbildning? (Ange högsta utbildning)

t) /7Folkskola

17Grundskola, enhetsskola

17Flickskola, realskola

17Folkhögskola

I~Yrkesskola, fackskola, 2-årig gymnasieskola

/-YGymnasium, 3-4-årig gymnasieskola

/7Universitet, högskola

(
~ Om Ni är gift/sammanboende, vad har Er makeimaka för utbildning? (Ange högsta

) utbildning)

17Folkskola
/7Grundskola, enhetsskola

17Flickskola, realskola

l/Folkhögskola

/7Yrkesskola, fackskola, 2-årig gymnasieskola

/ IGymnasium, 3-4-årig gymnasieskola
/-yDniversitet, högskola

l···
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HUVUDSAKLIG SYSSELSÄTTNING

~ Vilken är Er huvudsakliga sysselsättning?

• nStuderande
l/Arbetare

l/Tjänsteman

l/Egen företagareifri yrkesutövare

17Hemmafru/hemmaman

17Pensionär

17Arbetslös

f~ Var arbetar Ni?

41~ 17r kommun
l/Utanför kommun

~) Arbetar Ni heltid eller deltid?

~ 17Heltid
17Deltid

If) Arbetar

17Ja
l/Nej

Ni inom den kommunala förvaltningen?

II Om Ni är gift/sammanboende, vilken är Er makes/makas huvudsakliga sysselsättning?:
/7Studerande

l/Arbetare

l-rTjänsteman

l/Egen företagare/fri yrkesutövare

/7Hemmafru/hemmaman

/7Pensionär

l/Arbetslös

ANTAL AR I KOMMUN

l ~ Hur länge har Ni bott i
~ /-rTvå år eller mindre

r-lMellan två år och fem år
lj'Mer än fem år

FöRENINGSMEDLEMSKAP

-området?

1:1 Är Ni medl em i ...

... någon politisk organisation eller förening i

... någon intresseförening, t ex hyresgästförening,

föräldraförening eller liknande?

... någon annan förening, t ex i någon idrottsförening,

hobbyförening, nykterhetsrörelse eller liknande?

JA NEJ

? 17/7

/7 /7

/7 n



I
~~ Har Ni något förtroendeuppdrag
.. Ni är medlem i?

/-YJa, det har jag

/-YNej, det har jag inte
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den förening eller någon av de föreningar

l
~ Har Ni varit på något föreningsmöte under de senaste sex månaderna?

fl) /7Ja, det har jag

r-TNej~ det har jag inte

TIDNINGSLÄSNING

I(
~ Hur många nummer av

~ under en genomsnittlig vecka?

/-Yl nummer

r-T2 nummer

/73 nummer

r-T4 nummer
/-ys nummer

brukar Ni hinna läsa eller titta

l ~ Om Ni läser någorl unda ofta, ungefär hur 1ång t i d brukar
dt Ni titta i eller läsa ett nummer av ?

/-YMindre än en kvart

/-YMellan en kvart och trekvart
/-;1~er än trekvart

någorlunda ofta, ungefär hur lång tid brukar

l «t Hur många nummer av
~~ under en genomsnittlig vecka?

/71 nummer

r-T2 nummer

/73 nummer

/74 nummer
/~s eller 6 nummer

I
~~ Om Ni läser
~~ Ni titta i eller läsa ett nummer av

/~indre än en kvart

/7Me11an en kvart och trekvart

/7Mer än trekvart

brukar Ni hinna läsa eller titta

?

~()

NORRTÄLJE KOMMUN

Vilka partier har majoritet i kommunfullmäktige här

/70et är borgerlig majoritet

/7Det är socialistisk majoritet

/7Vet ej

kommunen?
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~ Hur får man reda på vad som händer i kommunstyrelsen?

iW l/Man kan gå di t och lyssna
I~an kan köpa protokoll i bokhandeln

I-YMan kan läsa protokoll på biblioteken

I-YMan kan läsa protokoll på kommunkansliet

liDet går vanligen inte (hemligt)

j,iYet ej

~ 6 Vilket år ägde kommunsammanslagningen rum mellan
~,.

171965

171967

/71971

171973
nYet ej

~ '~Antag att kommunen planerar bygga en stor väg i närheten av det bostadsområde
,. ~~där Ni bor. Behöver kommunen då informera i förväg?

17Ja
17Nej

nVet ej

?LdI Vil ket av följande områden beta lar kommunen mest för?

~ "liSkolor
17Sjukvård

17Vägar och gator

17Renhållning och miljövård

liVet ej

? ~Vart vänder man sig om man vill att kommunpolitikerna ska ta upp ett visst
lJJIItJJI ,) prob lem?

liDet går inte för det är olagligt

I~an skriver till kommunstyrelsen

17Man skriver själv till kommunfullmäktige

I~an närvarar vid fullmäktigesammanträden och tar upp frågan där

I-YMan kan bara vända sig till politiska organisationer

17Vet ej

?(~Känner Ni till namnet på något kommunalråd?
~ )/7Ja, ~ _

17Nej
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BILAGA 4 D

ÄRENDEN SOM LÄSARNA BEDÖMT

Deskriptiva data som rör 40 bedömda ärenden från topporganen mars
maj 1976.

Proportion (% av 40)

Kommunen måste betala 53
Bidrag 15
Oenighet 10
Fritid 13
Idrottsanläggningar etc 15
Boende 40
Bostäder 18
V/a och miljö 10
Skolor 10
Social verksamhet 5
Motion/interpellatio~ 23
Kort process 60
Många svaga 45
Specialregl 20
Trafik 13
Tätort 70
Mark 10

Publ i lokal 43
Publ i regional 20

Medeltal Standardavvikelse

Intressepoäng
Relevanspoäng

25.50
20.23

9.95
10.13



DATA SOM RÖR URVALET BEDÖMARE ~

~
~
Q
~

Medel- Stan- Korrelationer (multiplicerade med 100) ~

tal dard-
aVVl- Kön Ålder Samman- Barn Utbild-Partners Arbete Parti- Tid på pågå- Partner Läsvo- Orien- M

kelse boende ning utbild- cipa- orten ende arbetar lym ter.-
ning tion utbild- motiv

ning

I
Kön (kvinna=2) 1080 0040

Älder (56-65=5) 2.42 0098 Il

Sammanboende? 1.76 0.43 13 21

Barn? 0.64 0.48 10 -04 46

Utbildning
(univ/högsk~7) 2.92 1.85 I -06 -03 -16 -23 ~

Partners utbild-
ning 2.78 2.48 I 08 03 57 38 09

Arbete 0.40 0.41 -26 01 -21 -37 19 -07

Participation
(funktionär=3) 1.33 1.21 I -22 13 21 13 17 15 -00

Tid på orten
(/5 år=3) 2.67 0.65 I -10 25 08 07 al -17 10 14

Pågående utbild-
ning (gymn=2) 1.58 0.50 I -12 01 -09 -38 41 12 48 05 07

Partner arbetar 0.71 0.45 29 Il 83 44 -13 58 -20 19 02 -09

Läsvolym, loka1-
tidn (5nr>45 min
=15) 7.31 3.80 03 31 09 03 07 -00 -02 18 07 04 12

Orienteringsmotiv 6.97 3.85 1_07 15 06 13 02 03 05 21 20 07 02 06

Läsintresse 8.73 3.68 07 19 12 02 -04 -09 Il 19 16 15 13 12 48
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BILAGA 5

NYHETSUTFOR~ING AV ICKE-ÄRENDEN

Den här bilagan a ••

SYFTE. Avhandlingsprojektet startade bl a med att jag
ville studera lokaltidningars nyhetsurval och nyhetsutform
ning när det gäller ärenden som behandlats av kommunala
politiska organ. Det är uppenbart att det händer mycket
annat inom kommunalpolitiken och den kommunala förvalt
ningen än vad som anses vara värt att beslutas av politis
ka organ och nämna i protokollen därifrån, i synnerhet
som varje genomgång av kommunala protokoll av praktiska
skäl kan täcka endast en kortare tidsperiod och många ut
redningar, händelser, etc har varit ärenden före den peri
oden eller kommer att bli det senare.

För att i någon mån kunna beskriva hur icke-ärenden
(publicerade sådana, väl att märka) ser ut och hur pressen
behandlar dem, har jag för en sexveckorsperiod hösten 1975
(dvs jämsides med det första urvalet ärenden) innehålls
analyserat samtliga artiklar, ledare, notiser, etc i de
båda studerade tidningarna - även annonser, men de redo
visas inte här - som uttryckligt sagts behandla den kommu
nala förvaltningen: något kontor, något politiskt organ,
en tjänsteman eller politiker (i deras kapacitet som till
hörande den kommunala förvaltningen) eller totalt. Skälet
för att inte inkludera icke-ärenden som varit intressanta
ur kommunal synpunkt utan att förvaltningen nämnts är en
kelt. Sådana icke-ärenden är svåra att hitta - inte pri
märt för mig (jag hade ju kunnat använda experter) men för
vanliga läsare. Endast där den kommunala förvaltningen
näms vid namn blir icke-ärenden synliga som kommunalpoli
tiska icke-ärenden för läsarna.

Varje sådan innehållsbit har mätts på samma sätt som
artiklar ägnade åt ärenden (jämför kapitel 4 och 6) o Både
på artikelnivå och på företeelsenivå (när alla artiklar om
ett visst icke-ärende summerats) gäller följande.

En lokaltidningsartikel som är stor mätt i spaltcenti
meter är stor också när den i övrigt största artikeln på
samma sida räknats bort (innebörden i det så kallade standard
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unit-måttet) o En stor artikel är också iögonenfallande, med
stor rubrik och ofta placerad över vikningen (innebörden i
det så kallade attention score-måttet) o Oftare än andra
innehåller den bilder, intervjuer, för fram kritik, anslår
en sensationell ton. Och framför allt: de icke-ärenden som
täcks i lokaltidningsartiklar är sällan publicerade i regio
naltidningen. Lokaltidningen skriver mer än regionaltid
ningen om lokalpolitik varje gång den tar upp ett visst
ämne.

DISPOSITION. I fråga om icke-ärenden existerar inget facit
över potentiella nyheter. Därför studeras här inte nyhets
urvalet, endast nyhetsutformningeno I de närmaste tre av
snitten kommer jag att visa vilka ärendeegenskaper som
märkbart samvarierar med total yta och totalt antal kritis
ka artiklar för varje företeelse och tidning. Måtten speg
lar således både kvantitativa och kvalitativa aspekter av
nyhetsutformningeno

Resultaten från sanwanlagt fyra stegvisa regressions
analyser visas. Eftersom antalet företeelser är relativt
litet (endast 74 icke-ärenden) väljer jag att rapportera
endast de sju först introducerade förklaringsvariablerna.
Dessa har valts ut (i ett SPSS-standardprogram) med led
ning av sina partiella korrelationer med respektive bero
ende variabel. De har sållats fram från ett större antal
oberoende variabler vilka presenteras i bilaga l.

I bilaga 5 jämför jag vidare resultaten som gäller
icke-ärenden med den nyhetsutformning som ägnats ärenden
under samma tidsperiod. Före sammanfattningen rapporterar
jag försök att leta efter yttre kännetecken hos företeel
ser som med ett sociologiskt språkbruk är skandaler och
jag redovisar i vilken mån sådana skandaler ägnas ett
stort utryrmne.

VILKA ICKE-ÄRENDEN ÄGNAS STOR YTA I LOKALPRESSEN?

OFTA PUBLICERADE ICKE-ÄRENDEN. Tabell B:l förtecknar
de icke-ärenden som ägnats tre eller fler artiklar i någon
eller båda tidningarna. I tabellen nämns flera problem som
har med miljöaspekter att göra, liksom ett stort antal ut
ställningar. Det allra mest publicerade ärendet i lokal
tidningen handlar om vem som ska koka kaffe inom den kom
munala centralförvaltningen (en fråga av stort principiellt
intresse) och detta antyder inriktning på kommunens ad
ministrativa problem.

Tabellen illustrerar dessutom det vanskliga i att be
trakta endast utsnitt i tiden: flera företeelser har varit
ärenden eller kommer att bli det. Skrivelser från båtbolag
och föreningar kommer rimligen att behandlas av flera kom
munala närnnder o Soptippen har diskuterats förr och var
faktiskt föremål för politisk behandling ett halvår senare
(se kapitel 6). Och dessutom: skolstrejken har faktiskt va
rit uppe vid åtminstone ett sammanträde i ett politiskt or
gan. Dock var detta i form aven anmälan och korta redogö
relser etc kodades inte som ärenden.
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Tabell B:lo Icke-ärenden som ofta rapporterats (med artiklar avses
redaktionella omnämnanden på olika sidor)

Icke-ärenden Antal artiklar i

Lokaltid- Regional
ningen tidningen

Lågavlönade kvinnor kokar kaffe åt
sina manliga chefer i den kommu
nala förvaltningen

Fiskdöd i ån på grund av syrebrist
(hälsovårdskontoret oskyldigt men
lagade luckor)

Kommunen ger inte anslag till en
flerkommunal turistutställning på
stor mässa

Dispensen för soptippen går ut 
ska en näraliggande gård tvångs
inlösas?

Allmänreportage om skolstarten i
en landsbygds skola

Utställningar, promenader, tävling
till minne av byggnadsvårdsåret

Skolstrejk i familj (på grund av
utebliven skolskjuts till sjukt
barn)

Bostadsbolaget vräker en enskild
person

Båtbolag vill bygga nytt men nekas
kommunal borgen

Det nystartade Fritidsrådet ordnar
diskussion om fritiden, bl a med
förvaltningen

Båtbolag vill bevara gammal lots
station

Folkets Hus-förening vill ha Folkets
Hus

Lokala fornfynd nu på utställning i
museet

8

5

5

3

4

2

3

3

2

2

2

l

l

l

l

3

2

3

l

l

l

2

REGRESSIONSANALYSER. Tabellerna B:2 och B:3 presenterar
de variabler som tillsammans har mest påtagliga samband
med antalet spaltcentimeter i lokaltidningen respektive
regionaltidningen. En påtaglig andel av variationen i den
beroende variabeln förklaras i båda fallen, mest så för
regionaltidningen. Båda ekvationerna är signifikanta på
5-procentsnivån.
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Några korta kommentarer: Tidningarna skiljer sig tyd
ligt åte Båda tycks visserligen ägna stort utrymme åt ut
ställningar och andra informationsinsatsero Men lokaltid
ningen skriver särskilt mycket om arbetet och organisa
tionen inom den kommunala förvaltningen samt miljö- och
vattenfrågor , medan regionaltidningen ger störst yta åt
mark- och planeringsfrågor som (på viss sikt) kommer att
berör invånarnas boenderoll.

Tabell B:2. Händelseegenskaper som har höga samband med spaltcenti
meter i lokaltidningen (beta-koefficienter för de sju
första variablerna i en stegvis regressionsanalys)

Arbetsuppgifter
Vatten, avlopp och miljö
Organisation
Information/utställning
Social verksamhet
Kommunen måste betala
Bostäder

.30
ab

.22 a

.29a

.21
- .17
- .16

b
.12

Tabell B:3. Händelseegenskaper som har höga samband med spaltcenti
meter i regionaltidningen (beta-koefficienter för de sju
första variablerna i en stegvis regressionsanalys)

Markplanering
Markområde
Trafik
Information/utställning
Kommunen köper/hyr
Avgifter
Boenderollen

.32
ab

.29ab

- 022 a

.30
a

- 020
- 019

.17

a variabeln ger nämnvärt tillskott (F över kritiskt värde på
95 procentsnivån) när den introduceras sist av sju

b = variabelns nollordningskorrelation med den beroende~ 0.20

VILKA ICKE-ÄRENDEN ÄGNAS KRITIK I LOKALPRESSEN?

VAD INNEBÄR KRITIK? Jag har ansett följande vara värt att
notera som exempel på negativ presskritik riktad mot den
kommunala förvaltningen: påpekanden i rubrik eller text av
reporter eller av intervjuad person (dvs ibland av tjänste
män eller politiker som representerar annan gren eller ni-
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vå än den kritiserade) om olaglighet, rättstvist, revisions
kritik, obetalda räkningar, slöseri ineffektivitet, felpri
oritering eller felaktig planering (jämför Birgersson,
1969; Ejbye-Ernst ffi fl, 1975). Här har ingen kontroll
gjorts av reliabiliteten mellan flera bedömare, men för de
analyserade ärendena från samma tidsperiod är reliabilite
ten godtagbar, 0.90 för kritik i texten och 0.97 för kritik
i rubriken. Det finns inget skäl att anta att kodningen av
kritik rörande icke-ärenden skulle vara mindre tillfreds
ställande.

REGRESSIONSANALYSER. Sambanden mellan antalet kritiska
artiklar och objektiva händelseegenskaper framgår av ta
bellerna B:4 och B:5. Andelen förklarad variation är rela
tivt låg i fråga om lokaltidningens kritik och ekvationen
är heller inte signifikant. Lösningen för regionaltid
ningens kr~tik är däremot signifikant och med förhållande
vis högt R -värde. (Genomgående gäller att korrigerade R2
värden är mellan .06 och .07 lägre än de tabulerade R2- vär
dena. )

Lokaltidningen riktar sin kritik mot utredningar, mot
administrativa förhållanden inom den kommunala förvalt
ningen (som t ex den omskrivna kaffekokningen) och mot
händelser som berör invånarnas fritid. I mycket liten
grad kritiseras sociala åtgärder. Men överlag är sambanden
svaga, även på nollordningsnivåo

Regionaltidningens kritik avser främst markfrågor: pla
neringsproblem, områden som ska säljas eller köpas, männis
kors boende. Dessa de tre första variablerna i lösningen
förklarar tillsammans 38 procent av variationen i kritiken.
Vilka händelser som regionaltidningen kritiserar förefal
ler alltså ganska väl kunna klarläggas och dessa är samma
slags händelser som regionaltidningen avsätter stort ut
rymme till.

Tabell B:4. Händelseegenskaper som har höga samband med kritik i
lokaltidningen (beta-koefficienter för de sju första
variablerna i en stegvis regressionsanalys)

Fritidsrollen
Byggnader
Kommunen måste betala
Utredning
Social verksamhet
Organisation
Trafik

.19
- .17
- .11

.21
- .22

.18
- .14

.16
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Tabell B:5o Händelseegenskaper som har höga samband med kritik i
regionaltidningen (beta-koefficienter för de sju första
variablerna i en stegvis regressionsanalys)

Markplanering
Markområde
Boenderollen
Trafik
Avgifter
Kommunen säljer/hyr ut
Social verksamhet

.45ab

.4lab

.2la

- .13
- .17 B.14

.09

a = variabeln ger nämnvärt tillskott (F överstiger kritiskt värde på
95 procentsnivån) när den introduceras sist av alla

b variabelns nolloLdningskorrelation med den beroende~ 0.20

B variabelns nollordningskorrelation med den beroende~ 0.20,
men åt motsatt håll

UTFORMAS ICKE-ÄRENDEN OCH ÄRENDEN PÄ SAI~ GRUNDER?

UTcANGSPUNKTER. En fråga av intresse är om icke-ärenden 
dvs de företeelser som behandlats i bilaga 5 - utformas på
samma grunder som ärenden av de journalister som är satta
att bevaka den kommunala förvaltningen G Låt mig undersöka
detta genom att jämföra determinanter till antalet spalt
centimeter och mängden kritik som varje tidning på hösten
1975 ägnar åt respektive grupp G

Det är naturligtvis problematiskt att jämföra olika
lösningar med varandra, eftersom de oberoende variablerna
i analyserna av icke-ärenden är annorlunda än de som an
vänts i analyserna av ärenden (se kapitel 6) o Av naturliga
skäl saknas t ex en handfull variabler som beskriver hur
den formella ärendebehandlingen gått till. Därmed uppstår
risken att olika variabelmiljöer i olika grad kan förtryc
ka, specificera eller förvända sambandet mellan en enskild
förklaringsvariabel och publiceringsvolymen eller mängden
kritik. Detta undviks genom att endast nollordningskorre
lationer jämförs.

RESULTAT. Tabell B:6 presenterar nollordningskorrelationer
mellan å ena sidan ett urval ärende- och icke-ärendeegen
skaper och å den andra spaltcentimeter i de båda undersökta
tidningarna. Av praktiska skäl inskränker sig redovisningen
till bakgrundsvariabler som i något fall korrelerar nämn
värt - 020 har satts som gräns - med måttet på kvantitativ
nyhetsutformning. Alla jämförelser måste göras med ett
stort mått av försiktighet G
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Ser man enbart till korrelationernas tecken tycks det
som om de båda tidningarnas ytmässiga utformning av publi
cerade ärenden inbördes är mer lik än utformningen av pub
licerade icke-ärendenm Dessutom kan det möjligen sägas att
regionaltidningen i högre grad än lokaltidningen baserar
utformningen av ärenden och icke-ärenden på samma kriterier.

Båda tidningarna ser ut att ägna stort utrymme åt hän
delser som berör läsarnas boenderoll, litet åt händelser
som innebär kommunala utbetalningar och handlar om bostä
dere Därutöver ger båda tidningarna stort utrymme åt ären
den som behandlar trafikfrågor, medan lokaltidningen i
högre grad än regionaltidningen förefaller ägna uppmärksam
het åt skolfrågor.

Tabell B:6. Jämförelse mellan tidningarnas utformning av ärenden
och icke-ärenden (spaltcentimeter; nollordningskorre
lationer multiplicerade med 100)

Egenskap Spaltcentimeter som Spaltcentimeter som
lokaltidningen ägnar regionaltidningen ägnar

ärenden icke ärenden ärenden icke-ärenden

Boenderollen 22 -08 31 11

Bostäder -10 -20 -07 -16

Trafik 26 -14 15 -19

Markplanering 04 -08 -01 41

Skolor 16 23 -03 -09

Kommunen måste
betala -23 -19 -22 -01

Tabell B:7 rapporterar nollordningskorrelationer mellan
antalet kritiska artiklar samt händelseegenskaper (varav
minst någon korrelerar 020 eller mer med mängden kritik) o

Baseras tolkningarna återigen på korrelationernas tecken
blir slutsatsen att tidningarna är mer lika varandra i frå
ga om varför de kritiserar ärenden än när det gäller icke
ärendeno Det förefaller som om också kritik - men mindre
utpräglat än spaltcentimeter - förekon~er ofta i frågor
som rör boende och ofta i ärenden som handlar om trafik.
Dessutom tycks ärenden och icke-ärenden vilka innebär av
slutande eller icke-påbörjande ägnas mer kritik än andra
frågoro
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Tabell B:7. Jämförelse mellan tidningarnas utformning ärenden
och icke-ärenden (mängd kritik; nollordningskorre
lationer multiplicerade med 100)

Egenskap Kritiska artiklar som
lokaltidningen ägnar 000

Kritiska artiklar som
regionaltidningen ägnar

ärenden icke-ärenden ärenden icke-ärenden

Boenderollen 23 -04 22 16
Trafik 31 -02 06 -09
Markplanering -02 -06 -14 49
Avslutande 10 09 26 16

VILKA ICKE-ÄRENDEN ÄR SKANDALER?

FENOMENOLOGISKA SKANDALER. Bilaga 5 har hittills behand
lat reportrarnas roll sådan som den visar sig i effekterna
av det arbete de utför: i den färdiga tidningens artiklar
och kommentarer. Två amerikanska forskare har sysslat med
att utarbeta ett teoretiskt schema som i stället beskriver
bl a hur reportrar överhuvud taget får veta att någonting
har hänt. Molotch & Lester (l974a, 1974b) menar att ingen
ting har hänt så länge ingenting är känt: verkligheten är
bara människors kunskaper om densamma. Verkligheten åter
skapas av journalister och för att kunna uttala sig om vil
ka händelser journalister väljer att rapportera föreslår
Molotch & Lester det tankeschema som redan diskuterats i
kapitel 2.

Typologin består av två dimensioner. Den första dimen
sionen visar vilka avsikterna varit hos den som vållat en
viss händelse! den andra på vilket sätt information om
det inträffade sprids till tidningsredaktionen. Avsiktligt
vållade händelser som aktören själv rapporterar är rutin
nyheter. Avsiktligt vållade händelser som reportrarna får
höra genom tillfälliga tipsare - därför att, antar Molotch
& Lester! aktören själv inte vill berätta om dem - kallas
skandaler. Oplanerade inträffanden är serendipiteter om
aktören själv rapporterar dem, annars olyckor. De namn som
Molotch & Lester tilldelar respektive hdnuelseslag har av
Murphy (1976 kritiserats för att vara alltför lekmannamäs
siga och statiska. Namnen avslöjar tydligt att Molotch &
Lester (utan att till synes göra det klart för sig) upp
fattar självrapporterade åtgärder som bra, dem som rappor
terats av speciella informatörer som dåliga. De nämner
nämligen som enda exempel på serendipa (dvs icke avsedda,
men självrapporterade) händelser de fåtaliga tillfällen
då en plötslig hjälte stiger fram.
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KOMMUNALA SKANDALERo Jag har för varje icke-ärende marke
rat om det (så vitt jag kunnat bedöma) är avsiktligt eller
oavsiktligt vållat, samt om det kan antas att endast infor
matörer (och inte inblandade aktörer) meddelat saken till
någon av tidningarna. Jag frångår därigenom av praktiska
skäl Molotch & Lesters sätt att applicera tankeschemat -
de menar att en händelse medan den behandlas kontinuerligt
byter karaktär (jämför Tuchrnan, 1973). Ingen företeelse är
samtidigt oavsiktlig och självrapporterado Två händelser är
olyckor enligt det språkbruk som Molotch & Lester använder;
den ena olyckan handlar om fiskdöd på grund av syrebrist i
ån, den andra rör invasion av larver på pilarna mitt emot
polishuseto Båda olyckorna beror således närmast på force
majeure. 17 icke-ärenden är skandaler - alltså fler än
vart femte icke-ärende under sex s'tuderade veckor. Skanda-
lerna listas i tabell B:8.

Tabell B:8o Skandaler bland publicerade icke-ärenden

Skandal
(avsiktlig)

Invånare vägrar betala avgift för aldrig utförd latrinhämtning

Bostadsbolaget vräker en enskild

Skrotbilar blockerar väg

Skrotbilar blockerar hamnplan

Dispens för soptipp har gått ut

Transportbolag har utan tillstånd grävt och sålt så mycket grus
att grundvattnet hotas

Badplats tvingar svinaherde att flytta

Nytt motell tvingar hotell att lägga ned

Nytt varuhus tvingar värdshus att lägga ned

Lågavlönade kvinnor måste koka kaffe

Rationalisering på ålderdomshem kallas trivselvård

Kommunen vägrar ge anslag till mångkommunal utställning

Tre utredningar har tillsatts att utreda samma sak, utan kontakt

Dåliga skolskjutsar för öbarn

Dålig bussträckning för öbor

En politisk partigrupp har underlåtit att reagera på vissa
trafikfrågor

Felaktig brandkårsutryckning
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Skandaler handlar uppenbart ofta om utredningar, om
trafikfrågor, om bidrag och om att berörda måste betalao
Få personer förefaller angås av varje skandal och det är
direkt ovanligt att skandaler påverkar boende eller leder
till extrautbetalningar för kommunen. Detta kan konstateras
om man med hjälp av stegvis diskriminantanalys söker hitta
icke-ärendeegenskaper som förmår diskrimineras mellan
skandaler och övriga ärenden. Lösningen visas i tabell B:9,
Diskriminantanalyslösningen är överskådlig och statistiskt
signifikante

Tabell B:9. Händelseegenskaper hos skandaler

Standardiserade diskriminant
funktionskoefficienter

Utredning
Trafik
M~nga berBrda
Bostäder
Kommunen m~ste betala
Skolor
Kurs
Bidrag
BerBrda måste betala

Kanonisk korrelation

Skandaler
Alla andra händelser

- .50
- .39

.67

.63

.54

.30

.21
- .26
- .24

Gruppmedeltal

-1.15
0.34

För att se i vilken mån pressen rapporterar särskilt
utförligt om skandaler, visar tabell B:lO det genomsnitt
liga antalet spaltcentimeter och kritiska artiklar för
skandaler respektive för alla de 57 andra händelserna. F
värden för skillnaderna mellan dessa mått tabuleraso

Skillnaderna mellan pressbehandlingen av skandaler och
den som rör andra händelser är ibland men inte alltid på
fallande stora. Alla skillnader går i en riktning: skan
daler får mer text och mer kritik. Framför allt tycks lo
kaltidningen vara mån om att rapportera ymnigt och kritiskt
om skandaler.
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Tabell B:lO. Nyhetsutformning för skandaler och andra händelser
(medeltal)

Spcm, lokaltidn
Spcm, regionaltidn
Kritiska artiklar, lokaltidn
Kritiska artiklar, regionaltidn

Skandaler

103.00
26.18
l[E
0.29

Andra
händelser

57.51
16.70

0.21
0.05

F-värde

2.61
1.07

21.28
3.83

~ = medeltalet nämnvärt större än för andra händelser (F överstiger
kritiskt värde på 95 procentsnivån)

SAMMANFATTNING

De 74 studerade icke-ärendena - dvs händelser inom den kom
munala förvaltningen som inte protokollförts under den re
levanta tidsperioden - utformas inte helt enligt samma kri
terier som ärendena från samma tid. Inte heller påminner de
två tidningarnas behandling av icke-ärenden märkbart om
varandra. Den större likheten i utformningen av ärenden kan
bero på att dessa är lättare att upptäcka för båda report
rarna och att det därför blir mer naturligt att uppmärksam
ma samma typer av ärendeegenskaper.

Lokaltidningen ägnar ett stort utrymme åt händelser som
utspelas internt inom den kommunala förvaltningen - händel
ser som rör organisation och arbetsuppgifter. Dessutom rap
porteras mycket om utställningar och om miljöproblem. Ar
tiklar med kritisk tendens kretsar i någon mån kring samma
typer av frågor, men sambanden är genomgående låga. I av
gjort liten utsträckning skildras social verksamhet, ut
betalningskrav eller bostadsfrågor.

Regionaltidnirlgen avsätter ett stort utrymn1e åt samma
slag av händelser som den kritiserar handläggningen av:
markplanering, markområden, boendefrågor. Regionaltidning
ens grunder för att fördela utrymme och kritik tycks lätta
re att förklara än lokaltidningens, särskilt när det gäl
ler kritiken.

Skandaler (avsiktligt vållade händelser som den ansva
rige inte själv informerar pressen om) erhåller en omfat
tande och kritisk behandling i lokaltidningen, mindre i
regionaltidningen. Det har påståtts - t ex av Molotch &
Lester (1974b) - vara av stor principiell betydelse för
demokratin att medborgare på något sätt upplyses om miss
tag eller avsiktliga åtgärder som makthavarna själva inte
vill berätta omo Lokaltidningen ser ut att spela en viktig
roll genom bevakningen av det som här kallats skandaler.
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SUMMARY IN ENGLISH

THE SCOPE OF THE STUDY

AIMS OF THE STUDY. The present study reports several surveys.
A set of potential news is content analyzed, cornpared to ac
tually published news, and judged by readers in terms of
perceived salience and interest. In addition, actual news
is described from a reader point of view (through a quali
tative content analysis) as well as a news source point of
view (through a mapping of news sources' perceptions of news
story correctness).

The study attempts to unify various perspectives of the
relations between newsmen, their sources, their news and
their readerso This is pursued by comparing the different
sets of data depicted in the figure below. Potential news
is compared to actual news; actual news is related to dif
ferent kinds of criteria; and a subsample of actual news
and unpublished potential news is examined by a group of
readerso

Potential news

Actual news

l Iterns judged
by readers

Figure l. What i t t S all about

The prime camparison - that between the larger data
sets, between potential and actual news - reminds one of
the metaphor which depicts newspaper content as a map de
signed to mirror a particular territory. Thus, irnagining
news as an exact reflection of reality would be similar
to eating the menu card instead of the dinner (cf Bateson,
1966) o
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MUNICIPAL GOVERNMELVT ISSUES AS AN EXAf1PLE. The news under scru
tiny is related to municipal government, particularly spe
cific topics recorded in the public proceedings from poli
tically elected, municipal boards. This set of topics, coded
according to certain criteria, is regarded as potential news,
a kind of extra media data used as a standard when examining
newspaper seleetian of news.. Other kinds of extra media data 
the phrase was first used by Karl Erik Rosengren (cf
Rosengren, 1970, 1977) - do exist and, indeed, have been
usea for studies of news selectiono It was felt that the
reporting on municipal issues in itself is significantly
worthwhile to explore, and for several reasons.

Newspaper accounts becorne crucial if readers act upon
them as if they were actuality rather than reconstructed
and analytic pieces of reality. Information pertaining to
municipal issues is important according to several rather
recent Sweai~h government commissions (cf SOD 1975:41).
Several earlier studies arnong the work that has been com
pleted by the present research group have been concerned
with matters of municipal policy (cf Stolt, 1976a, 1976b;
FjCEstad & Holn11öv, 1975a, 1976a, 1977). Information to ci
tizens would mainly be transmitted through the daily local
press, which is said to have a decisive influence on the
dissemination of municipal intelligence. However, a poten
tial probleD exists since rather few individuals tend to
read about municipal matters: while eighty percent of all
readers partake of local news in general, only one third
reads news on issues related to municipal governrnent.

So, reporters have an apparent obligation here - to re
port the truth, and to do it in a readable format. News on
local affairs must cover several stages in the unfolding
of political events - i.e. cover the period before the top
ic is initiated, since this would enhance readers' chances
to influence the final decision; cover the entire decision
process, since this would lead to greater unåerstanding of
municipal affairs; and cover the post-decision period, since
this would educate readers as to their duties and rights.

THE USE OF OPERATIONALIZBD NEWS VALDE FACTORS

NEWSMEiV NEZD ROUTliVIZATION" News organizations deal wi th a
multitude of data when seeking, seleeting, constructing,
editing and packaging the daily news. News organizations
have to develop clearly understood procedures for handling
highly varied flowsof material. One reason to strive for
routinization of news work is that regardless of the amount
of information that goes in, a fairly specific amount of
news copy must get out. The work can be analytically dis
tinguished in two separate parts: news selection and news pro-
cessing. e

Some examples of routines for news gathering and news
processing include the organizing of news desks and alloca
tion of pages for rnatching the variation in incoming infor
tion; the use of routine news sources; the prescheduling
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of events; the storage and re-use of news items. This study,
however, explicitly deals with a slightly different kind of
routine - news value factors~ criteria for selecting and giv
ing attention to certain news items picked from alarger
pool of potential news.

Based on important suggestions made by Galtung & Holmboe
Ruge (1965) and articles edited byeohen & Young (1973), a
number of news value factors are enumerated and discussed.
A more detailed description of those is offered in English
in Holmlöv (1977a). Several news value factors refer to the
organization of the news staff: events must fit the frequen
cy of news editions; events must be sharply discerned though
parts of a durable and re-publishable process. Other news
value factors are more clearly ideational: news has to be
sensational, negative, close to the readers, capable of con
veying meaning.

USED PROCEDURES. For a small Swedish town, the content of two
locally distributed newspapers is compared to the character
is tics of topics discussed by municipal boards. One of the
papers is locally published (and is here called the Local)
and is circulated to a majority of the town households. The
other newspaper is called the Regional, has a much smaller
circulation in the town under study, but is constantly re
ferred to by politicians and municipal employees as the
second local newspaper. For each paper, the bulk of the
political reporting is done by a single reporter.

All topics discussed by municipal boards were character
ized in terms of a set of operationalized news value fac
torso All these were dichotomously coded. IThe potential news
being so defined, the two newspapers were analyzed as to
whether a certain topic had been published or not. Content
analyses of this kind cover the news selection of the news
papers.

Moreover, the newspaper articles dealing with municipal
topics were content analyzed, and characterized in terms of
several attention measures. Two measures of the results of
the news processing to be discussed here are (a) the volwne
allotted to each topic l and (b) the anlount of articles re
lated to a certain topic and containing criticism toward the
municipal government. The content analyses cover two time
periods and different boards: all municipal boards were in
vestigated in autwnn 19?5~ while only two top boards were stu
died in spring 19?6.

NEWS SELECTION. The criteria used for news selection appar
ently depend more on what kinds of topics are discussed
than on which newspaper surveys them. Each newspaper tends
to use the same criteria as its rival during the two time
periods rather than the criteria the paper itself used in
the previous or later period. A few operationalized news
value factors stand out in discriminant analyses of the two
newspapers' publishing of topics during the two time peri
ods o The main resul ts could be interpreted thus:
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(a) If a topic has been discussed by a top board~ i t is
more likely to be published.

(b) If a topic has been dealt wi th in a motion or interpella
tion~ it is more likely to be published, espeeially in
the Local.

(c) If a topic has eaused disagreement within or an10ng muni
cipal boards, it is more likely to be published, espe
cially in the Regional.

(d) If a topic has been dealt wi th for an extended time period~

it is more likely to be published.

In conclusion, then, the news value factors most deci
sive for news selection appear to be the prominence~ the ne
gativity/conflict and the continuity of a potential news item.

NEWS PROCESSING. While news sources seem able and eager to
separate between the two newspapers, multiple regression
analyses fail to reveal eonsistent differences in the rela
tions between operationalized news value factors and the
two measures of news processing. Deeisions on volurne and
amount of criticism seem to be based on the same kinds of
considerations in the two newspapers. And again, the two
time periods are elearly different. The main results could
be interpreted thus ly :

(a) If a topic selected for publishing is related to the
readers' residential role (rather than to matters eoncern
ing their work or leisure outside the horne), it is more
likely to get mueh attention in the newspapers.

(b) If a topie seleeted for publishing deals with environ
mental issues~ it is more likely to get much attention
in the newspapers.

(c) If a topie selected for publishing has a negative out
come~ viz, the deeision is to stop or not to go ahead,
it is more likely to get rnuch attention in the Regional.

In eonclusion, then, the news value factors most likely
to prornote extensive coverage and a eritical treatment ap
pear to be the relevance and (in the Regional) the negativity
of a selected news item.

VALID DATA? Rarely is more than one fifth of the variation
in eaeh newspaper's publishing propensity explained when up
to ten predictors are used. Generally, approximately 25 %
of the variation in news processing is explained by insert
ing four predietors. This is not cause for concern since
the multiple correlations reported agree with results from
previous studies, and since the predictors that come out
best tend to dominate als o when the newsmen discuss their
selection and processing of various topies.

The journalists from both newspapers foeus on the top
boards, and tend to follow disagreement among politicians
very closely, especially when politicians from one party
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are opposing each other. Reporters claim one important rea
son for selecting a topic is that it concerns many readers.
The reporter at the Local is highly interested in all kinds
of motions and interpellations and, in fact, asks politi
cians to release them weil before they will be discussed in
public. All these criteria are useful predictors in the
multivariate analyses reported. Oue to the character of
these analyses, however, another frequently mentioned crite
rion for newsmen's attention äoes not show up in the data:
the necessity for news to be swiftly disclosed. The topics
discussed by the most important boards are disclosed by the
newsmen during several consecutive days, according to their
judged salience.

TWO EIURTHER WAYS OF ANALYZING NEWS PROCESSING

MAPPING NEWS SOURCES' DISLIKE. Several previous investigators
have attempted to assess news story correctness by asking
news sources to check articles concerning their particular
fields of action for possible errors. Many of these studies
are to be found in the Journalism Quarterly. I'1ost of them use
written questionnaires, distribute those to only one source
for each article, and urge respondents to judge objective
as well as subjective kinds of errors. This same general
technique was utilized here: 110 Xeroxed articles were sent
to the principal person rnentioned in each article, and more
than eighty percent of the related questionnaires were re
turned. These contained questions on factual errors, mis
quotations, lack of relevant proposals, whether headline
or text gave the wrong impression, whether consequences of
reported topics were grossly over- or underestimated, and
whether the municipal governrnent was too heavily criticized.

Out of 71 articles from the Local~ only 22 are felt to
be correct - i.e., free from the errors tabulated in the ques
tionnaire. As a comparison, 14 of the 20 examined articles
from the Regional are said to be error-free. The news sources
tend to dislike news stories in the Local more than those in
its regional rival. This holds true mostly irrespective of
who is checking the article. Town employees and politicians
tend to report the same amount of errors as do municipal
executives and board chairmen when these are compared to
subordinate employees and rank-and-file politicians. Cer
tain respondents rernark rather snarply on the lacking pre
sentation of relevant alternate proposals, though; these
respondents more often than not belong to the political
left wing minority.

Regardless of the heavy criticism, it is not reason
able to assume that the Local's news reporting lacks objec
tivity. Using one of several definitions of that term, a
definition of objectivity offered by Her.meren (1972), only
about every seventh article in the Local is found to be non
objective. Most articles are objective: if they are par
tially untrue or misleading, this is unlikely to be caused



268

by negative presuppositions of the reporter's; and, vice
versa,if they contain criticism toward the government, this
criticism often is true and gives an accurate impression of
what-has-happeneda

FOOD FOR THOUGHT? The somewhat critical attitudes of most news
sources are probably due more to prejudices against the news
paper than to an explicit comparison of news content to what
has-happeneda This is suggested for three reasonSa First~ po
liticians from the political minority are the most negative
ones toward the reporting on municipal issues published by
the two bourgeois newspapersa Second~ politicians who are win-~

ning a vote cast or an argument tend to appreciate the news >

stories to agreater extent than do the losers ~ Third~ all
kinds of dislike correlate~ A person who comp1ains of one
type of error is most likely prone to report several other :
errors as well; and since these errors are not logically cor-:
related, the data indicate that news sources have stereo
typed perceptions of the Localo

A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS. Based on ingenious analyses made
by Merrill (1965), Darnton(1975) and Minke (1975), a quali
tative reading is offered. This pertains to a subsample of
40 articles on the four most heavily published municipal
topics. The analysis attempts to indicate the newsmen's ways
of seeing the local world and the potential effects on the
readers' pictures of the very same worlda The theoretical
background and same of the data are more richly reported,
in English, in Holmlöv (1977b); what follows here is an
abridgement of the summary of the report mentioned~

All topics are treated as conflicts, the word "struggle"
actually being applied to them by several cited actors. Most
events are depicted in the perspective of the actor protest
ing against others or making specific demandsa The aggressor
gets the space, the attention, and the most favorable treat
ment. ~he disputes involve human beings and their personal
ities, not party ideologies or social groups. The stories
are focussed on persons and the areas where these people
live or work rather than on causes and consequences.

Certain individuals are cited as if they were talking
through their hats - but never executive s or the municipal
administration. Tnese latter "exp l a in" and "step in to
straighten matters"; their main function seems to be to
"verify" even the wildest hunches from the reporters - i.e.
yes, we could build a new bridge "fairly quickly" - even
when it stands to reason that one could not possibly pre
dict what will happen in a few yearsa Only one manager is
suspected by the reporter to give the wrong informationa
Tnis manager, in cnarge of preparations for an annual fair,
is twice said to have "claimed" as his own solution the
opening of another road, before this was suggested by the
reporters. The very few female voices allowed to give ut
terance do not at all appear certain: the women "hope" or
"wonder anxiously", while a male colleague "promises to
fight".
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The reporters try repeatedly to anchor their opinions
in the great number of readers scanning their morning papers
in thousands of lodgings somewhere outside the newsrOOffi. The
newsmen use the readers' imagined wants and needs to stress
the salience of the campaigns being fought. Strangely enough,
all readers apparently are supposed to have the same opinions.
It is said that "many people are bound to wait for the deci
sion", "every household" is affected, "the excellent youth
who likes athletics is ignored" while"alcoholics get large
anlounts of money," "we older people demand our tradi tions
back", and so forth.

It is evident that the local newspaper reports municipal
issues during more phases than does its regional rival. This
would indicate that the readers of the local paper are bet
ter off, since they would be able to understand what is go
ing on at all times. Neither newspaper, however, reports
occurrences before they are define~ - by the politicians -
as topies: thus, the press adopts the party views of what
to put on the agenda. This is a perhaps disheartening find
ing, but one which is supported by the quantitative analysis.

It is demonstrated that most aspects of each topic are
routine actions, reported on a routine basis, although at
one time the aetive party is the newspaper itself. Once a
revelation is made concerning the municipal board chairman's
negleet to enter a petition in the official records, and
onee his unauthorized laying of waterpipes is exposed. These
scandals (in the sense of the phrase as used by Molotch &
Lester, 1974b) do not appear to affect the final decisions.
In other instances, however, final deeisions seem to be in
fluenced by newspaper campaigning - e.g., when a board de
cides to arrange the annual fair in the fashion advoeated
by the LOCQ l.

At least three of the topics reported are indeed rele
vant ones, dealing with policy matters on welfare of the
elderly and ecological problems. The news stories, however,
seem to be of a rather limited usefulness for the readers
eoncerned. For persons reading only the ReJionQl~the cover
age is too infrequent to give the complete background. For
persons relying on the LOCQl~ the ",,ray of telling the stories
seems tofocus on personal motives, leaving the readers in
the dark as to how the issues might affeet or improve their
everyday situation. Hidden decisions are revealed, negli
gent officials exposed; albeit this, the newspapers tend to
give a distorted and fragmented picture of municipal poli
ties.

READERS AND NEWS ON MUNICIPAL TOPICS

IS ACTUAL N~'WS SALIENT AND INTERESTING? Since one obj ective of
the present project is to compare potential news to actual,
the data rendered facilitate a comparison of reader percep
tion of potential news to those of actual news. A conveni
enee sample of citizens - 101 persons enrolled in adult
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education - were exposed to three-sentence, easy-reading
åescriptions of forty different topics (from spring 1976),
twenty of which had been published and twenty were unpub
lished. Each participant had to judge twenty topics (half
of which were not published) in terms of whether they would
be interesting to read about. The remaining twenty topics
were examined in terms of whether it was important for the
respondent to know about those facts. The topics were ro
tated, and for every topic an interest score as weIl as a
salienee score was obtained by summarizing responses from
approximately half the respondents.

The data show published topics to be, on the average,
more interesting and more salient than unpublished topics.
Certain unpublished topics stand out by being thought of
as singularly salient or interesting, however, and these
seemingly are linked to the readers' everyday affairs. One
of those topics deals with the actual school where the res
pondents were taught, while another deals with preschool
and school children.

The kinds of operationalized news value factors that
go along with a high interest score and/or a high salience
score are quite different from those predicting news selec
tion in any of the newspapers under study. This is shown
in the table below, which reports zero order correlations
higher than the critical values corresponding to r at the
95 percent level for ~ach analysis.

Table l. Correlations larger than .20 between news value factors
(rows), readers' judgments and news selection (columns)

Operationalized
news value factors

Notable zero order correlations with ..
Interest Salienee Published Published
score score in LocaZ in Regional

Motion/interpellation
Short decision process
Disagreement
Specially regulated board
The leisure role
Concerns many underprivi
leged
Concerns urban area
Schools

.42

.31
.43

.37
-.37

.24

.22

.20

.16

.21
-.18

.16

Examination of the table indicates that newsmen and
readers act upon news value factors in different ways. The
readers, these data suggest, would want to read more about
their everyday reality, less about questions of board pro
cedures.
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READERS 'GRA2'IFICATIONS. A widely ci ted dichotomy of readers '
gratifications was suggested by Schramm (1949). Schramm
claims that readers strive for either immediate or delayed
rewards. It is not at all clear whether Schramm regards
these types of rewards as parts of only one dimension or
as two separate dimensions; nor is it clear to what extent
SchrillL~ feels that these pursued rewards automatically cor
respond to the very same acquired gratifications. Further
more, it seems as if Schrarnm believes that each reward is
connected to a specific kind of news content. Later re
search, notably Rosengren & Windahl (1972), has contended
that this is not so, and over the years a great number of
neat typologies of mass media users' gratifications has
been presented (again, Rosengren & Windahi offer an excit
in9 example).

It is argued here that any content could match any
sought-for gratification, but that - over time - readers
surely adjust their selection and expectations regarding
what to read toward what they have earlier received frorn
the very act of reading. It is furthermore argued that im
rnediate reward is pursued by most people and that joy of
reaäing ordinarily is a prerequisite for more delayed re
wards to be acquired - i.e., the two types of Schramrnian
rewards must be separate dimensions. Two reading motives
are distinguished which closely correspond to these dimen
sions.

One motive is called reading interest. This motive is re
lated to reading as an activity-, which is expressive, read
ing in itself being the åesired goal. ·Reading based purely
on this motive might be said to separate the reader from
his or her actual everyday activities. The second motive
is labelled orientation motive. This is linked to the reading
content-,and reading is conceived of as an instrumental acti
vity, a means for enhancing the reader's possibilities of
coping with his or her everyday purposes.

USED PROCEDURE. Data concerning the two reading motives were
collected when a convenienee sample judged 20 published
and 20 unpublished topics. In fact, wnile the interest
score and the salienee score are sUlivJariz~d across all
respondents characterizinlj the 40 judged topics, reading
interest and orientation motive are summarized across all
topics characterizing the 101 judges.

Alas, the quality of the data is somewhat dubious. The
variables were conceived after the data were collected,
and the measures thus are rather simplified. The sample
is unrepresentative ror the town population; while this
was initial ly felt not to bias the relationship between
the 40 examined topics, it would most certainly bias the
relationship between reaäing motives and the respondents'
background variables. The analyses are carried through
nevertheless, and it is hoped that the findings shed some
light on partly unresearched areas.
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A TYPOLOGY. The two reading motives are eombined as the fig
ure below shows, to clarify the notion that the motives are
two separate dimensions, and to assess preliminarily the
value of several baekground variables that might be related
to this typology. Tentative labels are suggested, three of
which are borrowed from Schutz (1946) o

READING INTEREST

ORIENTATION HOTlVE Weak Strong

Weak

Strong

Resister The man in
the street

Expert
Wellinformed
citizen

Figure 20 Four comhinations of reading motives

Various background variables were introduced in a hier
archical fashion, in a discriminant analysis using the four-:
cell typologyas a dependent group variable. The data are '
regarded as mere suggestions for further studyo

Persons having lived relatively long in the town, and/or
having children under the age of 16, tend to be overrepre
sented in the categories sharing a strong orientation mo
tiveo An interpretation would be that children and long re
sidence are resources motivating people to orient themselves
more actively about their neighborhoodo Furthermore, length
of residence is inversely related to the strength of the
reading interesto

Persons with low participation in local associations,
and/or with an unemployed spouse, seem to lack strong read
ing interest as well as strong orientation motive. An inter
pretation of the two relationships would be that partici
pation and multiple roles of the spouse are potential re
sources whieh gear people toward their loeal environment.

READING 110TIVES AND KJIJOr4LEDGEo The concept of orientation mo
tive implies that reading could be given a teleological ex
planation by regarding knowledge as a pursued eonsequence
of reading. Thus, readers showing strong orientation motive
(which is supposed to reflect a stable relation to reading)
would have greater knowledge than readers with weak orien
tation motive; and, all other things being equal, readers
with strong reading interest would show the same amount of
knowledge as readers low on reading interest.

Amount of knowledge was operationalized as the score
on seven multiple-choice questions on municipal government.
The number of accurate answers produced this scoreo The de
finition corresponds to a certain degree to the phenomeno
logical sense of the word "knowledge" o A person's stock of
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knowledge, according to Schutz (1949), consists of consist
ent knowledge, unclear knowledge, mere guesswork and com
plete ignorancee

The main resu1ts of a regression ana1ysis on municipal
know1edge are these. Neither the amount of reading in it
self nor reading interest correlates with knowledge. But 
as was hypothesized - orientation motive does, to a signi
ficant degreee It would seem that people reading chiefly
to learn about municipal affairs really do gain knowledge,
while others do note The rest of the data indicates that
length of residence, participation, an employed spouse and
an educated spouse, at least indirectly increases a person's
knowledge of municipal government.

THE THRILL OF IT ALL

One aspect of the newswork is that this is to a great ex
tent based on the use of reporters' private files for their
own published articles. This is a way of assuring one's own
competence: I-can-do-it-again, a way of securing continuity
in news reporting, and a way of reporting same of the news
fast and yet being able to publish alternate versions in
future editions. Kept as purely private files, these texts
are wasted knowledge. Reporters perhaps ought to scrutinize
each others' output more carefully; and it might be bene
ficia1 if news sources were given the chance of commenting
on one or two recently published articles. A common shared
data base, consisting of several locally distributed news
papers' articles on municipal politics (or-what-have-you),
would be interesting.

When processing potential news selected for publication,
newsmen seem to perceive their sources as if they were on
a different level of abstraction than do these sources them
selves. The actor in the predominant news story is typified
as a one-dimensional, unproblematic person stuck in his own
role. This would not better readers' and reporters' under
standing of news sources, nor reduce the sources' dislike
of news.

The data on the readers, though being of suspect vali
dity, strongly suggest that it is possible to surnmarize
individuals' perceptions of single events and to use these
summary scores as global indicators of more stab1e attitudes
toward the reading act and its strived-for consequences.
This is a methodological finding. A substantia1 interpreta
tion of this finding is that it does matter why people con
sume mass media: if they like to learn, they tend to be
taught.
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