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Borås 2-3 oktober 2002

Emin Tengström, Göteborgs universitet



Emin Tengström – stolpar till föredrag den 3 oktober

Bilden av världen - köper vi den som konsumenter eller formar vi den som
medborgare? I mitt föredrag skall jag försöka ge ett svar på den frågan.

1. Mitt föredrag består av tre delar 1/ Presentation av några analytiska verktyg 2/ En
analys som ger  svaret på rubrikens fråga 3/ En idé om en ny roll för folkbiblioteken.

2. Människobild: producent – konsument- medborgare – klient.  Informationsbehovet för
de olika rollerna

3. Grundfråga för medborgaren: hur ser den verklighet ut som jag skall förhålla mig till
som politisk varelse? (te x frågan om globaliseringen, europeiseringen, teknifieringen,
globalt klimat, ekonomiska klyftor etc).

4. Medborgarens informationsbehov – hur tillfredsställs det? Består av tre delar: Den
passiva vägen och den aktiva vägen samt bearbetningen BILD.
Den passiva vägen: Massmediernas förmedlande roll och etermediernas dominans.
Den aktiva vägen: ”söka information”: En uppsjö av informationskällor: Massmedier
bokhandel - bibliotek - internet: pappersburen och elektronisk information.
Bearbetningen: teorien om de sociala representationerna (urval, tolkning, för-
vrängning).

5. Analysen av den passiva informationen bygger på Esaiassons aktuella bok om
medierna och politikerna: se BILD och bilaga till p 6.

6. Den aktiva strategin: medborgaren möter också här ett antal problem a/ den
tillgängliga information är enorm b/ informationsparadoxen c/ informationens osäkra
källvärde d/ förståelseproblemet e/ luddigheten i begreppet ’information’ (inkluderar
med dagens språkbruk alltifrån propaganda, till porrbilder) f/ struktureringsproblemet.

7. Våra verklighetsbilder utformas i kommunikation inom en grupp (genom urval,
tolkning, förvrängning) : a/ Ideologiernas historiska roll för demokratin : begreppet
’orienteringssystem’ b/ Ideologiernas kris  eller  de stora berättelsernas kris c/
Partiernas kris

8. Min slutsats: En pågående förändring i riktning mot att medborgaren som
informationsanvändare blir mer av en informationskonsument än en aktiv
informationsformare.

9. En avslutande fråga: kanske en ny roll för folkbiblioteken? Skapa miljöer mellan valen
för medborgarnas hantering av frågan om hur den samhälleliga verkligheten och dess
förändringar skall förstås. Ett komplement till mediernas bevakning. Följande är bara
ett utkast till en idé.

10. Se bilaga till p 10:  ”KVÄLLAR PÅ BIBLIOTEKET”

11. Biblioteken den enda institutionen som skulle kunna skapa en motvikt till mediernas
dominans i politiken. En nyckelfråga för demokratin.



Modeller för public-service journalistik
och politisk programverksamhet

Fram till 1945 - folkupplysning i samhällets
tjänst

1945-1965   -   spegling i allmänhetens tjänst

1965-1985   -  granskning i medborgarnas tjänst

först i termer av klasskonflikter

sedan i perspektiv av ”det goda folket mot de
onda eliterna”

1985-2002    -  kritisk tolkning i kundernas
tjänst

efter M. Dierff-Pierre/L.Weibull (2001) och
P.Esaiasson/N.Håkansson(2002)



Medborgarnas bild av
världen bygger på

- den passiva vägen (via
medier)

- den aktiva vägen

- bearbetning i gemenskap



Bilaga till punkt 6 En maktförskjutning har skett till journalisternas förmån (citat och
referat ur Esaiasson/Håkansson ”Besked i kväll” (2002):

”(Från slutet av 1960-talet) har det varit självklart att det är journalisterna som har bäst
förutsättningar att välja ut och presentera relevant information för medborgarna. Andra
samhällsengagerade yrkesgrupper har ställts vid sidan om” (s 108).

Medborgarnas situation förändrad:

Journalisterna ägnar sig numera (som vi såg nyss) åt ”kritisk tolkning i kundernas tjänst” (s
62). Det betyder att journalisterna drivs av ”ambitionen att tillfredsställa publikens önskemål
genom att erbjuda tolkningar som berör, engagerar och berättar något angeläget” (s 63). Det
betyder i sin tur att public-service journalisterna anpassat ”sig till de kommersiella eterme-
diernas sätt att knyta lyssnare och tittare närmare till sig” (s 63).

Detta sker genom 1/ ett högre tempo (fler ord per minut) 2/ fler avbrytande av politikerna
samt  3/ inriktning på konkreta, kortsiktiga frågor

Detta innebär i sin tur två saker.

1. ”Medborgare utgör en publik som skall tillfredsställas med olika ’roande’ grepp, men
som inte kan anförtros någon riktigt aktiv ställning” (s 83)

2. De politiker ”som trots allt försöker förklara, motivera och utveckla löper en uppenbar
risk att fråntas ordet” (s 195)

Om man menar att demokratin innebär att valhandlingen dels är ett sätt för medborgaren att
ge den valde ett mandat att handla på ett visst sätt, dels är ett sätt för medborgare att utkräva
ansvar för den gångna mandatperioden – så innebär den aktuella utformningen av valpro-
grammen i public service medierna (för att inte tala om de kommersiella medierna) en ytterst
olycklig utveckling (s 209).

Denna situation förvärras av att medborgarna inte har tillgång till någon form för att utkräva
ansvar av journalisterna (s 36).

Aktuella kommentarer till årets valbevakning pekar i samma riktning: Thord Eriksson skriver
t ex i en analys i DN den 16 september. Han hänvisar först till att korrespondenten för Die
Welt kallar tv-utfrågningarna ”politainment” och fortsätter själv: ”Underhållningsvärdet har
bekräftats av kvällspressen som i år följt valet i tv som vore det en angelägenhet av samma
dignitet som ’Expedition:Robinson’ eller Melodifestivalen”

Leif Lewin + Olof Petersson i DN-debattsida den  18 september 2002-09-21 som refererar till
Esaiasson/Håkansson

”Denna situation är demokratiskt otillfredsställande. Partierna får allt sämre möjligheter att få
fram sitt budskap. Mediernas kritiskt granskande uppgift tenderar att försvinna i det hetsiga
och fragmenterade nyhetstempot. De stora förlorarna är väljarna. Trots allt tal om kunskaps-



samhälle och informationsteknik har väljarna knappast fått bättre förutsättningar att fylla sin
viktiga uppgift i den representativa demokratin”.

Bilaga till p 10

POLITIK PÅ FOLKBIBLIOTEKEN?
ÅTERKOMMANDE TEMAKVÄLLAR

Den passiva vägen: politiker, experter, forskare,
journalister, författare m fl förmedlar bilder av världen

Den aktiva vägen: Medborgarna utövar inflytande på
temavalet
Bibliotekspersonalens informerar om aktuell litteratur
för fördjupning

Bearbetningen i samarbete med folkbildningsförbunden

ABF, Medborgarskolan, TBV, Vuxenskolan etc

Invändning: bara en minoritet av befolkningen deltar

Motinvändning: sekundärspridningens betydelse!


