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ABSTRACT
The newspaper press is in a state of flux, reflecting both technological, cultural, economic and po-
litical changes. The digitization of the media is expected to bring about major changes in the media 
landscape and many are predicting the demise of the traditional newspaper.  

However, the media landscape has always been in transition and the press has always had to 
adapt to new competing media as well as new economic circumstances. The focus of this study is 
on the meaning production of newspapers and the overarching question is how, at different times, 
newspapers have marketed their products, communicated their identities and legitimated their 
privileges. 

The purpose of this dissertation is to investigate the self-images of local newspapers in a his-
torical perspective. It contributes to the study of the media history of the press by investigating 
how four local newspapers in the county of Gävleborg in Sweden have formulated and communi-
cated their self-images over time. Self-image is defined broadly and contains different meanings of, 
and aspects on, the concept of newspaper. A common feature of the texts included in the empirical 
material of this study is that they, in different ways, describe what the newspaper is, what it does, 
how and/or why.

The period studied comprises ninety years, from 1920 and the time of the modernisation of 
the Swedish press after the First World War, until 2010 and the changing media landscape of today. 
The overarching questions for this study are: (1) What aspects of newspaper (institution or indi-
vidual newspaper, opinion making or news reporting, the organisation or the audience) have been 
emphasised in the meaning production at different times? (2) What differences and similarities are 
there between the different newspapers regarding the self-images? (3) How have the self-images 
changed over time?

The study concludes with a historical periodisation covering the most important changes in 
the self-images. The period studied is divided into four sub-periods in which different aspects of 
newspaper have been prominent in the self-images: (1) Mobilization (1920-1945). The newspapers 
are described primarily as a means of political mobilization and the medium is understood as a 
political tool or weapon. (2) News reporting (1935-1965). The newspapers (and their supporting 
technologies, especially the teleprinter) are characterised as a fast and technologically sophisti-
cated media between the readers and the world beyond the local. (3) Critique (1965-1995). The 
local newspapers portray themselves as scrutinizers of the local governments and others in power. 
(4) Construction (1995-2010). The newspapers start to describe themselves as constructors and 
maintainers of local communities and identities. In a globalized and boundless world, the local 
newspapers provide their readers with a sense of place and community. 

The overall conclusion of this dissertation is that the self-images of the local press has un-
dergone significant changes in the period studied. What the press – according to itself – is, what 
it does, how and why, and to whom, are questions that have received very different answers at 
various moments in history.

KEYWORDS: Press history, media history of the press, local newspapers, self-images, marke-
ting, meaning production, self-legitimation.
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INLEDNING

När The (Manchester) Guardian firade sitt hundraårsjubileum 1921 publicerade tid-
ningens långvarige ägare och redaktör Charles Prestwich Scott en essä om vad som 
utmärker det goda tidningsföretaget. Förutom att han formulerade den hårdciterade 
devisen ”Comment is free, but facts are sacred” – av många betraktad som den mest 
kärnfulla lovsången av den fria pressen – så framhöll han också att dagstidningen är 
något mer än ett vanligt företag:

A newspaper has two sides to it. It is a business, like any other, and has to pay in the mate-
rial sense in order to live. But it is much more than a business; it is an institution. It reflects 
and it influences the life of a whole community; it may affect even wider destinies. It is, 
in its way, an instrument of government. It plays on the minds and consciences of men. It 
may educate, stimulate, assist, or it may do the opposite. It has, therefore, a moral as well 
as a material existence, and its character and influence are in the main determined by the 
balance of these two forces.1

Scott framhåller det moraliska ansvar som följer med dagstidningens stora påverkan 
på människorna och samhället: Dagstidningen är inte vilket företag som helst och det 
journalistiska arbetet är inte vilket jobb som helst. Karaktären, som formas i spän-
ningsfältet mellan företagets materiella och moraliska sida, är därför dagstidningens 
värdefullaste tillgång: ”It is for each man his most precious possession, and so it is for 
[…] the newspaper.” Karaktären är dock, menar Scott, inget man ska prata om utan 
något som visar sig.2

Ändå var det just det han gjorde, nämligen skrev om det som enligt honom själv 
svårligen låter sig fångas eller visas med ord. Scott begagnade möjligheten att genom 
det egna mediet och i den egna produkten, inför läsare, medarbetare och andra intres-
senter, beskriva och diskutera företaget. Förutom att hans essä var en sorts metakom-
mentar till det egna arbetet var den också en del av tidningsföretagets kommunikation 
med sin omvärld – en omvärld vars förtroende och gillande man är beroende av.

1 Charles Prestwich Scott, ”A Hundred Years”, The Manchester Guardian 5/5 1921. Artikeln finns tillgänglig 
i The Guardians webbarkiv: http://www.theguardian.com/sustainability/cp-scott-centenary-essay (7/5 
2014). 
2 Ibid. Scott skriver att ”Character is a subtle affair, and has many shades and sides to it. It is not a thing to 
be much talked about, but rather to be felt.”
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I just detta avseende skiljer sig dagstidningar (och övriga medier) från andra fö-
retag. Dagstidningen är, som Göran Albinsson Bruhner skriver i sin avhandling om 
dagspressens politiska ekonomi, ”sitt eget språkrör” och den har, i jämförelse med an-
dra branscher och företag, ”en komparativ fördel i dess företrädares retoriska skick-
lighet och vana”.3 Dagstidningsföretaget och dess medarbetare har med andra ord en 
unik möjlighet att formulera och sprida bilden av sig själva. I denna avhandling stu-
deras hur man använt den möjligheten. Mer precist handlar den om lokala dagstid-
ningars självbilder, det vill säga de bilder av sig själva som man försökt förmedla i de 
egna tidningarna.4

Studien är historisk, tidsmässigt omfattar den perioden 1920-2010, från den svens-
ka pressens modernisering efter första världskriget till nutidens föränderliga medie-
landskap.5 Fyra lokala dagstidningar, två i Gävle och två i södra Hälsingland, utgör 
huvudsakliga exempel.6 Materialet, främst texter men även bilder och illustrationer, 
hämtas ur jubileumsnummer, egenannonser och andra texter där lokaltidningarna 
skriver om sig själva. 

Självbild definieras brett och kan rymma många olika typer av framställningar 
av, och aspekter på, dagstidning. Argumentationen och tonläget liksom texttyperna 
kan alltså variera. Medan högtidliga tillfällen inspirerar till djupsinniga och måhända 
högtravande betraktelser, så kräver vardagen något annat. Om man vid jubileer gärna 
skriver om tidningens själ, om dess hjältar och om dess historia, så har man i vardagen 
behov av att marknadsföra den konkreta produkten – såväl till läsare som till annon-
sörer. Gemensamt för texterna som ingår i undersökningen, både ledare och annonser, 
historiska artiklar, reportage, kåserier och kolumner, är att de på olika sätt berättar vad 
tidningsföretaget är, vad det gör, hur och varför.

Den lokala dagstidningen är en mångfacetterad produkt och de självpåtagna upp-
gifterna omfattar opinionsbildning och nyhetsförmedling men också att vara ett torg 
för det offentliga samtalet eller en marknadsplats för näringslivet. En övergripande 

3 Göran Albinsson Bruhner, Dagspressens politiska ekonomi, 1998, s. 45.
4 Definitionen av begreppet självbild hämtas från Patrik Lundell, ”Det goda samhällets tjänare iscensatt: 
Kring en pressutställning 1945”, Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar, 2005, s. 171.
5 Till exempel framhåller Jan Ekecrantz att 1920-talet är en period då moderniteten fick sitt genombrott i 
det svenska samhället och nyheterna blev, tillsammans med reklamen och bilen, dess viktigaste symboler. 
Jan Ekecrantz, ”News Paradigms, Political Power and Cultural Contexts in 20th Century Sweden”, 
Diffusion of the news paradigm 1850-2000, 2005, s. 99.
6 Nya Stiftelsen Gefle Dagblad, som representerar ägarna till samtliga tidningar i länet, har bidragit 
till finansieringen av avhandlingsprojektet. En fördel med detta är att stiftelsens representanter i 
återkommande seminarier kunnat bidra med värdefulla kommentarer och synpunkter utifrån sina 
kunskaper om de egna tidningarna och deras historia.
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fråga för denna studie är vilka aspekter av dagstidning som i självbilderna betonats 
respektive tonats ned vid olika tidpunkter.7

Att driva ett tidningsföretag eller att arbeta som journalist är ett privilegium, något 
som ofta påpekas av tidningsmedarbetarna själva. Detta privilegium måste rättfärdi-
gas, eller som Max Weber skriver i sin studie av legitimitetsformerna: ”Varje slags 
makt, ja varje privilegium i livet överhuvudtaget, har ett behov av att rättfärdiga sig 
själv.”8 Att medarbetare vid ett tidningsföretag vid olika tillfällen känner sig manade 
att skriva om sig själva är alltså inget konstigt, tvärtom. Att de vill forma bilden av sig 
själva och företaget ingår snarare som en given del av verksamheten, eller som Pat-
rik Lundell formulerar det: ”Produktionen av självbilder är […] självklar ur ett både 
makt- och marknadsföringsperspektiv liksom ur ett rent mänskligt.”9

Men om produktionen av självbilder är given, varför behövs det då forskning om 
den? Svaret är att självbilderna berättar något väsentligt om det lokala dagstidningsfö-
retagets strategier för att erhålla legitimitet och förtroende samt hur dessa förändrats 
över tid. Men de berättar också något mer, nämligen vad som vid olika tidpunkter 
varit gångbara och önskvärda bilder av dagstidningen. Produktionen och förmedling-
en av självbilderna sker i en historisk kontext. Världen förändras och med den upp-
fattningarna om vad dagstidningen är och vad den gör eller vad den enligt normativa 
beskrivningar borde göra. Genom att över tid studera lokala dagstidningars självbilder 
kan vi skapa kunskap om hur pressens meningsproduktion förändrats i ett samhälle 
och i ett medielandskap som, liksom tidningsföretagen själva, genomgått betydande 
förändringar.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Avhandlingens syfte är att i ett historiskt perspektiv studera lokala dagstidningars 
meningsproduktion kring den egna verksamheten. Mer precist handlar den om att 
göra en historisk, jämförande analys av lokala dagstidningars självbilder så som de 
kommer till uttryck i de egna tidningarna. I undersökningen ingår fyra olika lokala 
dagstidningar vilket möjliggör jämförelser mellan dem med avseende på likheter och 
skillnader. 

7 Med ”aspekt” menas en särskild sida av det mångfacetterade fenomen som en dagstidning är. Från mitt 
perspektiv på dagstidningen som ett företag med behov av att formulera självbilder blir vissa aspekter 
synliga men inte andra. Ingen beskrivning av dagstidningen kan förmedla alla sidor utan måste betona 
någon eller några aspekter, i det här fallet sådana som förmedlas i meningsproduktionen kring den egna 
verksamheten. I denna avhandling studeras alltså vilka sidor av dagstidning som betonas när självbilden 
formuleras i de egna tidningarna.
8 Max Weber, Ekonomi och samhälle: förståendesociologins grunder, 1987, s. 57.
9 Patrik Lundell, ”Så förhandlades bilden av ’tredje statsmakten’ fram. Om ’pressens’ legitimitets- och 
mediehistoria”, Sprickorna i muren: en annorlunda årsrapport 2011/2012 om journalistik, medier och 
medieforskning, 2011, s. 34.
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De tre övergripande frågorna som vägleder studien är (1) Hur har olika aspekter 
av dagstidning – pressinstitutionen, de självpåtagna uppgifterna som nyhetsförmedla-
re och opinionsbildare, organisationen och publiken – samt den lokala förankringen 
använts när självbilden formulerats? (2) Vilka likheter och skillnader finns mellan de 
fyra i studien ingående lokala dagstidningarna? (3) Hur har den av dagstidningarna 
formulerade självbilden förändrats över tid?

Kort reflektion kring materialet
Texter där tidningen själv eller pressen utgör det huvudsakliga ämnet är ovanliga. Sna-
rare karaktäriseras den dagliga publiceringen av vad Per Rydén kallar ”självförglöm-
melse”, det vill säga uppfattningen att en tidnings normala uppgift inte är att skriva 
om sig själv utan att till läsarnas tjänst spegla en omvärld som kan vara större eller 
mindre.10 I samband med vissa händelser känner man sig emellertid manad att skriva 
om sig själv. Dessa tillfällen är naturligtvis speciella och avviker från den vardagliga 
praktiken. Dessa texter kan dock, med Patrik Lundells ord, ”lika gärna förstärka och 
synliggöra vad som finns där hela tiden”.11 Man kan alltså anta att det som publiceras i 
tidningen i samband med särskilda händelser är representativt också för (eller åtmins-
tone inte helt avvikande från) hur man vanligtvis brukar se sig själv och hur man vill 
uppfattas både internt och externt. Dessa texter kan kanske betraktas som en sorts fix-
ering eller kondensat av tidningarnas självbilder och legitimitetsanspråk.12 Med andra 
ord: inte ens en jubileumsyr redaktör eller journalist kan skriva vad som helst, det vill 
säga något som man vanligtvis inte skriver under på.

Visst kan texter som skrivs i samband med till exempel jubileer ibland vara över-
drivna och i överkant självförhärligande på ett sätt som till vardags skulle väcka för-
undran. Kanske kan man till och med tänka sig att texterna ibland innehåller sådant 
som man inte riktigt kan stå för. Annonser, till exempel, kan rymma både överdrifter 
och halvsanningar. Men utgångspunkten här är alltså att dessa måhända tillspetsade 
formuleringar ändå är representativa för hur man vill uppfattas och kanske också ser 
på sig själv och sin verksamhet – de publicerades ju i tidningen.

10 Per Rydén, Allmänningen, 1991, s. 150.
11 Lundell, 2011, s. 22. Se även Pamela Shoemaker & Stephen D. Reese, Mediating the message: theories 
of influences on mass media content, 1996, s. 28. Shoemaker & Reese skriver att de mönster som man 
kan identifiera genom studier av medieinnehåll också vittnar om stabila underliggande mönster i 
produktionen och i synen på tidningen, företaget och dess medarbetare.
12 Lundell, 2011. En liknande beskrivning formuleras av idéhistorikern Lennart Olausson när han 
definierar begreppet text som ”all diskurs som fixerats i skrift”. Lennart Olausson, ”Från text till text: Om 
idéanalys, förklaringar och beskrivningar i idéhistoria”, Idéhistoriens egenheter: teori- och metodproblem 
inom idéhistorien, 1994, s. 12. Se även Paul Ricœur, Från text till handling: en antologi om hermeneutik, 
1993, s. 32.



INLEDNING  |  15

TIDIGARE FORSKNING: HISTORISKA STUDIER AV PRESS
Dagens tidning vid frukostbordet skiljer sig från dagstidningarna i arkiven på samma 
sätt som journalistens ambitioner skiljer sig från den historiskt inriktade forskarens. 
För läsaren och journalisten är aktualiteten helt central: ingenting är så gammalt som 
gårdagens tidning, brukar det heta. Från den historiskt inriktade forskarens perspek-
tiv kan talesättet däremot omformuleras: ”ingenting är så spännande som gårdagens 
tidning”.13 Men – varför är de gamla tidningsnumren i arkivet spännande eller ens 
intressanta? 

Svaren på frågan varierar beroende på vilka vi frågar. Många forskare har, med 
olika utgångspunkter, studerat dagstidningar. Forskningen är därför närmast oöver-
skådlig, också om vi avgränsar oss till historiska studier. I en sammanfattande bild 
kan vi dock inledningsvis skilja mellan sådan forskning som använt pressen som källa 
och sådan som sagt sig ha just pressen som sitt studieobjekt, det vill säga presshistorisk 
forskning i vid mening. För den förstnämnda har pressarkiven oftast varit en väg till 
att studera annat än dagstidningarna själva. Det kanske bästa exemplet är historiker 
av facket för vilka dagstidningarnas texter utgör en viktig primärkälla.14 Hit hör också 
statsvetare, politiska sociologer och etnologer som studerar fenomen som involverar 
medier men där medierna inte är forskningens studieobjekt.15

Inom den presshistoriska forskningen kan man i sin tur skilja mellan studier av 
pressen och dess medarbetare som aktörer och studier av pressen som, eller ingående 
i, strukturer. Den mesta forskningen rör sig emellertid mellan ytterligheterna i denna 
dikotomisering och kan sägas betona det ena eller det andra snarare än att uteslutan-
de vara antingen aktörs- eller strukturforskning. Detsamma gäller denna avhandling 
där jag i olika avsnitt har olika fokus med avseende på förhållandet mellan aktör och 
struktur. 

Den mer aktörsorienterade forskningen har varit omfattande. Med en stark fo-
kus på enskilda tidningsföretag dominerar monografier över enstaka tidningar, där 
13 I Helsingfors universitetstidskrift skriver nordisten Magnus Brenner under rubriken ”Ingenting är så 
spännande som gårdagens tidning” om universitetsbibliotekets projekt ”Historiskt tidningsbibliotek” 
vars syfte är att digitalisera alla tidningar som utgivits i Finland mellan åren 1771 och 1890. Universitas 
Helsingiensis: a quarterly 2006:3, www.helsinki.fi/uh/3-2006/juttu4.shtml (7/5 2014).
14 Till exempel anger historikerna John Tosh och Sean Lang tre skäl till varför pressen är en viktig 
primärkälla: ”First, they record the political and social views that made most impact at the time […]. 
Second, newspapers provide a day-to-day record of events. [---] Lastly, newspapers from time to time 
present the results of more thorough enquiries into issues that lie beyond the scope of routine news 
reporting.” Boken riktar sig förvisso till studenter på grundnivå men kan ändå sägas vara representativ för 
en mer allmän syn eftersom den typen av litteratur vanligtvis vill förmedla traditioner, normer och ideal 
inom en disciplin. John Tosh & Sean Lang, The pursuit of history: aims, methods, and new directions in the 
study of modern history, 2010, s. 96f.
15 Kritik har riktats från medie- och kommunikationsvetenskapligt håll mot denna typ av forskning 
för att vara oreflekterad eller till och med naiv i sin användning av dagstidningar som källor. Till 
exempel kritiserar Göran Bolin statsvetare, som använder dagstidningar eller andra medier som 
källor för att studera opinionsbildning, för att dessa ofta placerar medierna i periferin. Göran Bolin, 
”Medieforskningens möjligheter: Fältdominans, gränsöverskridanden och konsolidering inom medie- och 
kommunikationsvetenskapen”, Nordicom-Information 2010:1, s. 5-6.
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”legendariska” chefredaktörer och journalister ofta gjorts till föremål för både ideali-
seringar och mytologiseringar.16 Inte sällan är det ”vinnarnas” historia som skrivs i ak-
törsperspektivet vilket kan förklaras av att en stor del av denna forskning finansierats 
av branschen själv och i synnerhet av enskilda dagstidningsföretag.

Inom den mer strukturorienterade forskningen kan man i sin tur skilja mellan 
deskriptiva och kritiska perspektiv, mellan olika studieobjekt (har man studerat press-
sens publiker, dess innehåll eller organisationer?) samt mellan olika typer av fokus där 
man i huvudsak kan skilja mellan mediecentrerade och kontextorienterade studier. 
Nedan följer en beskrivning och problematisering av tre olika inriktningar (traditio-
nell presshistorisk forskning, kritiska ansatser samt forskning som fokuserat medie-
kulturer och mediekontexter) inom presshistorisk forskning utifrån de grundläggande 
motiv till presstudier som formuleras inom dem. Mot bakgrund av denna formuleras 
sedan utgångspunkterna för studien.

Traditionell presshistorisk forskning
Om historiker, statsvetare och etnologer i gamla dagstidningar ser en ”spegel” i vilken 
det förflutnas händelser, skeenden, mentaliteter eller tidsanda reflekteras, så kan man 
säga att den traditionella presshistoriska forskningen i samma tidningar studerar hur 
pressen och dess medarbetare utfört sina unika och för samhället centrala uppgifter. 

Mycken forskning motiveras av att dagspressen är en viktig del av eller till och med 
en förutsättning för det goda demokratiska samhället. Ett problem med den här typen 
av forskning kan vara att den inte upprättar tillräcklig distans till sitt studieobjekt och 
därför riskerar att bekräfta självbilden snarare än att problematisera den. Ett annat 
problem rör forskningens egentliga studieobjekt: är det pressen eller det moderna de-
mokratiska samhället? 

Den traditionella presshistoriska forskningen har ofta hållit sig med en idealise-
rad bild av pressen som det moderna samhällets och demokratins grund. Inte sällan 
har historien från den moderna pressens genombrott på 1830-talet beskrivits som ”ett 
slags början på en rationell process mot ett i förväg bestämt mål, nämligen dagens 
samhälle”, som Patrik Lundell formulerar det.17 Följaktligen har metaforerna om att 
pressen är en ”motor” eller en ”dynamo” för samhällsutvecklingen varit återkomman-

16 Per-Olof Andersson har i ett flertal texter kritiserat denna typ av presshistoria för dess ensidiga fokus på 
stora och framgångsrika tidningar och de personer som bidragit till framgången. Se Per-Olof Andersson, 
Svensk presshistorisk forskning igår - idag - i morgon: en översikt och kritisk granskning, 1995, s. 37; 
”Landsortens tidningsmakare”, Presshistorisk årsbok 2008; ”Clios kusin från landet: några tankar kring den 
presshistoriska forskningens centrum och periferi”, Presshistorisk årsbok 1996, s. 83. Se även Ib Bondebjerg, 
”Scandinavian media histories: a comparative study: institutions, genres and culture in a national and 
global perspective”, 15th Nordic Conference on Media and Communication Research: Reykjavik, 11-13 
August 2001, 2002, samt Monika Djerf-Pierre, ”Att studera tidningsledarskap i ett historiskt perspektiv”, 
Ledarskap i framgångsrika tidningsföretag: en studie av tidningsledarna på Borås tidning, Nya Wermlands-
tidningen, Sundsvalls tidning, Barometern och Jönköpings-posten under 180 år, 2009, s. 14.
17 Patrik Lundell, Pressen i provinsen: från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850, 
2002, s. 12.
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de liksom de om att pressen är samhällets ”spegel” och en ”arena” för ett öppet, ratio-
nellt och kritisk samtal.18 Pressens historia har beskrivits som en ”successiv erövring 
av friheten att skildra verkligheten och ge uttryck för sin mening” och att vi ”bör vara 
tacksamma för den frihet vi uppnått”.19

Den traditionella presshistoriska forskningen rymmer både aktörs- och struktu-
ransatser. I de större forskningsprojekten har främst branschens och institutionens 
nationella historia tecknats. Man kan kritiskt konstatera att de historiska beskrivning-
arna och analyserna många gånger glidit över till att reproducera en norm och ett 
ideal. Bilden av pressen som det goda samhällets tjänare blir då inte ett resultat av 
historiska undersökningar, utan en mer eller mindre outtalad förutsättning för dem. 
Forskningen tenderar då att legitimera pressen och bekräfta den ideala bilden av dess 
tidlösa uppgifter och funktion.20 Inom denna typ av forskning utgör tidningstexterna 
i första hand ett källmaterial som kan användas för att undersöka hur tidningarna 
skött sina självpåtagna uppgifter och på vilka sätt de fyllt sin centrala funktion i det 
moderna samhället.

I mer kritiska perspektiv har tidningsmaterialet kunnat användas för att visa hur 
dagstidningarna misslyckats med att sköta sina uppgifter och därigenom med att fyl-
la sin egentliga samhällsfunktion. Gemensamt för både de hyllande och de kritiska 
perspektiven är att de tar för givet att dagstidningarna skall fylla vissa funktioner i 
samhället – att just dagstidningens nyhetsförmedling och opinionsbildning är en ovill-
korlig del av varje modernt demokratiskt samhälle. 

18 Till exempel skriver Gunilla Lundström i inledningen till sin avhandling att ”Dagspressen har varit 
en viktig motor i den modernisering som hör 1900-talet till”. Gunilla Lundström, När tidningarna 
blev moderna: om svensk journalistik 1898-1969, 2004, s. 9. Dynamometaforen används till exempel i 
inledningen till det tredje bandet i Den svenska pressens historia, 2001, s. 14. En auktoritativ tänkare kring 
offentligheten och dess kritiska potential är Jürgen Habermas vars Borgerlig offentlighet: kategorierna 
”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället, 1984, har starkt influerat den historiska pressforskningen 
och dess sammankoppling av den moderna pressens framväxt med den (med)borgerliga offentligheten. 
Till exempel menar Göran Bolin att Habermas inflytande på medieforskningen bidragit till att 
offentlighetsbegreppet ofta gjorts synonym med eller reducerats till nyhetsförmedling. Göran Bolin, 
Filmbytare: videovåld, kulturell produktion & unga män, 1998, s. 41.
19 Claes-Göran Holmberg, Ingemar Oscarsson & Jarl Torbacke (red.), Den svenska pressens historia. 1, I 
begynnelsen (tiden före 1830), 2000, s. 13f.
20 Ett bra exempel på just detta är pressforskaren, tidningsmannen, pressattachén och pressutredaren Stig 
Hadenius som i en artikel från 1982 slår fast att ”dagens tidningar har egentligen bara två saker gemensamt 
med sina äldre kollegor. De är periodiska organ som förmedlar nyheter men nyhetsbegreppet var ett helt 
annat då än nu.” Ändå menar han att det inte enbart är ”en lek med ord” att sortera in 1700-talsperiodika 
under samma begrepp som de moderna dagstidningarna. Enligt Hadenius finns det nämligen ”en klar linje 
från de första tidningarna till dagens. Utseende, resurser och ambitioner har visserligen växlat men viljan 
att regelbundet förmedla nyheter till en större grupp människor är densamma. Kontinuiteten finns där.” 
Stig Hadenius, ”Två seklers press i Gästrikland”, Svenska turistföreningens årsskrift 1982, Gästrikland, 1982, 
s. 195. Året innan förde han ett liknande resonemang, men då i termer av dagstidningens grundläggande 
funktioner: ”Mycket har förändrats i [tidningarnas] villkor men där finns också grundläggande likheter. 
Tidningarna har ändrat utseende och förvandlats från småhantverk till storindustrier men deras 
grundläggande funktioner att förmedla nyheter och bilda opinion är desamma.” Stig Hadenius, Press i kris, 
1981, s. 9.
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För att ge ett exempel som belyser problemen med den traditionella presshistoriska 
forskningen gör jag en liten utvikning nedan. Problemet handlar om vad jag kallar ett 
statiskt pressbegrepp och som bland annat kommer till uttryck i periodiseringar av 
pressens historia och förändring, oavsett om den inneburit utveckling eller tillbaka-
gång. 

Ett statiskt pressbegrepp
I fyrabandsverket Den svenska pressens historia, liksom i de övriga nordiska ländernas 
presshistorier, bildar tiden strax efter krigsslutet 1945 en viktig brytpunkt. I de krono-
logiskt upplagda verken och deras periodiseringar beskrivs på olika sätt hur pressens 
roll och betydelse i samhället förändras i jämförelse med tidigare perioder. Gemen-
samt för dessa översiktsverk är att höjdpunkten i utvecklingen placeras ganska långt 
bak i tiden, vilket är problematiskt.

Om epokerna, som i Den svenska pressens historia, tidigare kunde beskrivas med 
rubriker som ”Åren då allting hände” (1830–1897) och ”Det moderna Sveriges spegel” 
(1897–1945, epoken rymmer bland annat perioden ”Guldåldern” mellan 1919–1936), 
så heter det efter kriget att pressen existerar ”Bland andra massmedier” (1945–).21 En 
liknande utveckling beskrivs i En svensk presshistoria från 1983, där ”Kulmen” (1925–
1950) avlöses av en period med rubriken ”Tidningar dör men pressen lever” (1950–
1966).22 Skillnaden mellan dessa verk (som till stora delar har samma upphovsmän) är 
att 1983 såg man ”En framtid för pressen” (1966–) medan fyrabandsverkets två sista 
perioder har rubrikerna ”Tv förändrar världen” (1958–1975) och ”I datorernas värld” 
(1975–). I den engelska utgåvan, som delvis har en annan periodisering än ursprungs-
verket, kallas den sista perioden kort och gott ”turning points”.23 I Norsk presses historie 
har den övergripande perioden 1945–2010 rubriken ”Imperiet vakler”, vilket antyder 
att höjdpunkten i pressens historia passerats.24 

Man kan få intrycket att de värderande benämningarna på perioderna formuleras 
med utgångspunkt i ett statiskt pressbegrepp, det vill säga att det finns något essentiellt 
i det som undandrar sig förändring. Pressen framstår med andra ord som oförändrad 
över tiden medan den omgivande världen förändras. Med detta synsätt är det, till ex-
empel, givet att guldåldern eller kulmen, måste inträffa innan televisionen på allvar kan 
konkurrera med dagstidningarna.

Något märkligt blir det när man anar att presshistorikerna oroar sig för att deras 
forskningsobjekt är på väg att förlora sin tidigare centrala betydelse i samhället. I bör-
jan av 1980-talet liksom idag tog funderingar kring pressens framtid sin utgångspunkt 
i en teknisk och teknologisk utveckling, som föranledde pressforskare att fråga sig om 

21 Karl Erik Gustafsson & Per Rydén (red.), Den svenska pressens historia, 2000-2003.
22 Claes-Göran Holmberg, Per Rydén & Ingemar Oscarsson, En svensk presshistoria, 1983.
23 Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, A history of the press in Sweden, 2010.
24 Kjell Lars Berge, Nils E Øy & Idar André Flo, Norsk presses historie: 1-4 (1660-2010), 2010.
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dagstidningen var hotad. Till exempel gör författarna till En svensk presshistoria från 
1983 följande reflektion:

Ytterligare hot är utvecklingen av andra massmedier som sedan länge tilldrar sig stort 
intresse och stora ekonomiska satsningar. Införandet av närradion t ex är på väg, och 
kabel-TV är mer än en teknisk möjlighet. Videogrammen har nyss fått sitt genombrott i 
Sverige. Satellitsändningar kommer inom några år, låt vara att det tills vidare är i oklara 
former. Text-TV kan utvecklas till en direkt konkurrent till tidningarna, t ex om den tillåts 
överföra annonserbjudanden och en del koncentrerade nyheter.25

Boken avslutas med det något sentimentala konstaterandet att ”för dem som vuxit upp 
med tidningarna är det svårt att tänka sig utan dem. [sic] Efter hand kan det komma 
att te sig lite annorlunda för TV-ålderns barn och barnbarn. Men till dess finns det 
fortfarande en lång historia för den svenska pressen att skriva.”26 Vid samma tidpunkt 
avslutade Stig Hadenius en artikel om pressen i Gästrikland med att ställa en liknande 
fråga: ”Skall videogram, tele-data, text-TV, regional TV, lokal-radio och andra kom-
munikationsmedel slå ut tidningarna eller skall dessa kunna behålla den position som 
de erövrat under de senaste decennierna med hjälp av annonsörer, läsare och stat?”27 
Farhågorna hos presshistoriker att deras studieobjekt var på väg att försvinna eller 
förvandlas till oigenkännlighet blev inte mindre av att de andra massmedierna och 
datoriseringen gjorde sig alltmer påminda: ”Det är numera tyvärr händelser inom 
andra delar av massmediavärlden som avgör när det nya börjar. Kanske blir det en 
förändring av villkoren för presstödet, införandet av ytterligare TV-kanaler, skapandet 
av ytterligare datoriserade tjänster som på detta avgörande sätt förändrar tidningarnas 
villkor till det sämre.”28

Man kan nästan få intrycket att andra massmedier och kommunikationsformer 
utgör störningsmoment för den som vill syssla med presshistoria. Den starka beto-
ningen på, å ena sidan, pressen som ett från det övriga medielandskapet skilt studieob-
jekt tillsammans med, å den andra sidan, en argumentation om pressens stora, oftast 
positiva, samhälleliga betydelse antyder att det är så. Om det är mediets samhälleliga 
betydelse som är det grundläggande motivet för presstudierna blir det märkligt om 
man betraktar de andra medierna som störningsmoment, som inte bara existerar och 
verkar jämte pressen, utan i allra högsta grad också interagerar med den.29 Kritisk kan 

25 Holmberg, Rydén & Oscarsson, 1983, s. 128.
26 Ibid., s. 186. Senare beskriver Per Rydén denna avslutande formulering som en ”möjligen något tveksam 
metakrumelur”. Rydén, 1991, s. 343.
27 Hadenius, 1982, s. 222.
28 Rydén, 1991, s. 344.
29 Nya medier har inneburit att dagstidningarna förändrats innehållsmässigt. Med filmen, till exempel, 
kom så småningom filmrecensionerna och filmkritiken men också filmstjärnorna, som pressen kunde 
skriva om och locka läsare med. Ett annat exempel är dagspressens nära relation till tv-mediet: det som 
visas i tv blir nyheter i dagspressen. Omvänt kan vi som tittare planera och i efterhand reflektera över 
vårt tv-tittande i dagspressen. På senare tid har relationen mellan tv och press blivit nästintill symbiotisk, 
inte minst mellan kvällstidningarna och olika tv-kanalers dokusåpor och realityserier som ibland utgjort 
nästintill två sidor av samma medieprodukt (ur tidningsläsaren/tv-tittarens perspektiv).
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man tala om en stor närhet till, eller till och med ett inifrånperspektiv på, studieobjektet 
inom den traditionella presshistoriska forskningen.

Det finns dock forskning som uttryckligen vill distansera sig från de allmänna 
och ideala bilderna av pressens uppgifter och funktion i samhället, från pressens egen 
självbild och ideologi. Nedan följer en beskrivning och problematisering av forskning 
som varit en särskilt viktig inspiration för min egen undersökning. Inspirationen har 
främst handlat om olika möjliga perspektiv på pressen snarare än ett övertagande av 
metodologier och begreppsapparater. 

Först presenteras forskning som fokuserat pressens ideologiska roll och som gör 
det genom att placera pressen i centrum för sina studier. Efter det följer en presenta-
tion av forskning som studerar pressen i en vidare mediekultur för att på så vis proble-
matisera och relativisera de allmänna och ideala bilderna av pressen.

Kritiska ansatser
Den kritiska diskursanalysen, som haft stort genomslag i medieforskningen, kan sägas 
ha sina rötter i den ideologikritiska forskningen och i den mediekritik som formule-
rades inom den så kallade Frankfurtskolan.30 Rötterna finns också i vad som brukar 
benämnas strukturalistisk och poststrukturalistisk teori i Louis Althussers och Michel 
Foucaults efterföljd.31 

Den kritiska diskursanalysen vill, som ju namnet antyder, vara kritisk. Mycken 
forskning syftar till att analysera och ifrågasätta den sociala ordningen och därigenom 
också bidra till att den förändras.32 I fokus finns inte sällan olika makteliter som upp-
rätthåller ojämlikhet och orättvisor.33 Ruth Wodak skriver att ”a defining feature of 
CDA [Critical Discourse Analysis] is its concern with power as a central condition in 
social life, and its efforts to develop a theory of language which incorporates this as a 
major premise.”34 Wodak menar alltså att man inom kritisk diskursanalys anlägger ett 

30 Kopplingen till ideologikritik och Frankfurtskolan handlar inte minst om begreppet falskt medvetande. 
Inom medieforskningen har det ideologikritiska perspektivet en lång historia genom den så kallade 
kritiska teorin. Theodor Adorno och Max Horkheimer, några av den kritiska teorins mer framträdande 
namn, framhöll i sin bok Upplysningens dialektik massmedierna som centrala i den kulturindustri 
som både producerar och sprider ett falskt medvetande om sakernas verkliga tillstånd och därmed 
reproducerar en förtryckande samhällsstruktur och samhällsordning: ”Kulturen av i dag stöper allt 
i samma form. Film, radio, veckopress utgör ett system. Varje område är enhetligt i sig liksom alla 
sinsemellan.” Max Horkheimer & Theodor Adorno, Upplysningens dialektik: filosofiska fragment, 1997, s. 
137.
31 Det ”franska” inflytandet är stort, inte minst vad gäller själva diskursbegreppet och relationen mellan 
makt och språk. Se till exempel Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de 
France den 2 december 1970, 1993. En återkommande definition av diskursbegreppet är att det handlar om 
ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Se Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Discourse 
analysis as theory and method, 2002, s. 7.
32 Michael Billig, ”Critical Discourse Analysis and the Rhetoric of Critique”, Critical Discourse Analysis. 
Theory and Interdisciplinarity, 2003, s. 7.
33 Se till exempel Teun A. van Dijk, Elite discourse and racism, 1993.
34 Ruth Wodak, ”What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its developments”, 
Methods of critical discourse analysis, 2001, s. 11.
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maktperspektiv på språket och språkanvändningen i syfte att studera hur en ojämlik 
eller förtryckande social ordning produceras och reproduceras.

Hur gör man för att ifrågasätta och förändra den sociala ordningen? Att vara kri-
tisk innebär enligt några tongivande forskare att man, genom sina analyser, på olika 
sätt visar upp hur den sociala ordningen, makten och vetandet reproduceras i språket. 
Detta blir tydligt när Norman Fairclough beskriver vad det innebär att vara kritisk: 
”’critical’ implies showing connections and causes that are hidden”.35 Han skriver också 
att ”critical approaches differ from non-critical approaches in not just describing dis-
cursive practices, but also showing how discourse is shaped by relations of power and 
ideologies”.36 En liknande beskrivning finns hos Michael Billig, som menar att kritiska 
diskursanalytiker ”seek to analyse language critically, exposing the workings of power 
and ideology within the use of language.”37

Det övergripande syftet för den kritiska diskursanalysen, som den framställs av 
Fairclough, är att kritiskt granska hur texter fungerar (produceras, sprids och konsu-
meras) i den sociokulturella praktiken för att på så sätt också visa hur de bidrar till att 
upprätthålla en förtryckande social ordning.38 Med en sådan utgångspunkt blir natur-
ligtvis pressen och andra medier särskilt viktiga att studera.

Fokus på pressens verklighetskonstruktioner
Ett tidigt och tongivande exempel på hur de ideologikritiska och diskursanalytiska 
perspektiven tillämpats på pressen i Sverige finns i den historiska studie av journalis-
tikens utveckling under 1900-talet som presenteras i Jan Ekecrantz och Tom Olssons 
bok Det redigerade samhället.39

Ett argument mot att forskningen skall ta sin utgångspunkt i hur pressen sköter 
sina uppgifter eller fyller sin samhälleliga funktion är att den inte uteslutande, eller ens 
till övervägande del, ägnar sig åt sådant som kan kopplas till dess förmenta demokra-
tiska uppgifter eller funktion. Som en utgångspunkt skriver Ekecrantz och Olsson till 
och med att en mycket stor del av det totala innehållet i pressen har ”en självrättfär-
digande, för att inte säga propagandistisk funktion.”40 Följaktligen blir den viktigaste 
uppgiften för forskningen enligt dem att ”relativisera sitt objekt, att ta ifrån den dess 
absoluta, universella och eviga drag och se det för vad det faktiskt är: en historisk pro-
dukt med bestämda förutsättningar.”41 

35 Norman Fairclough, Discourse and social change, 1992, s. 9, min kursivering.
36 Ibid., s. 16, min kursivering.
37 Michael billig, ”The language of critical discourse analysis: the case of nominalization”, Discourse Society, 
2008 19:6, s. 783, min kursivering.
38 Norman Fairclough, Media discourse, 1995, s. 59.
39 Jan Ekecrantz & Tom Olsson, Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och det 
informerade förnuftets historia, 1994.
40 Ibid., s. 24f.
41 Ibid., s. 13.
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Ekecrantz och Olsson drar en skarp skiljelinje mellan vad de betraktar som seri-
ösa och oseriösa forskare. ”Det är”, skriver de, ”en självklarhet för seriösa forskare att 
institutionernas ideologier är ett forskningsobjekt, inte en referensram för den egna 
forskningen.”42 Skiljelinjen går mellan den forskning som är besläktad med pressens 
självförståelse och den som försöker se institutionen utifrån. Udden i denna kritik 
riktas inte minst mot den traditionella presshistoriska forskningen. 

Det är emellertid inte lätt, ens för kritiska forskare, att inta detta enligt Ekecrantz 
och Olsson nödvändiga externa perspektiv: ”Det som gör journalistiken till ett pro-
blem, också för den kritiska forskningen, är den makt den utövar som en ’total insti-
tution’, som dygnet runt […] för miljoner människor definierar verkligheten på sitt 
eget sätt och bidrar till att skapa de händelser i stort och smått som utgör vår nutid och 
blir framtidens historia.”43 Samtidigt som journalistiken och dess ideologi är ständigt 
närvarande i våra liv, så är den, paradoxalt nog, också dold. Ekecrantz och Olsson 
skriver att journalistiken ”har mer än kanske någon annan samhällsinstitution lyckats 
dölja sig själv, sin egen maktutövning och sitt egenintresse. I stället har dess anspråk 
på att företräda ett allmänintresse godtagits av så gott som hela det övriga samhället.”44

Den makt som journalistiken (och därmed dagstidningen och pressen) besitter 
är framförallt makten att beskriva, både verkligheten och sin egen betydelse i denna. 
Denna makt kallar Ekecrantz och Olsson en beskrivningsmakt.45 Detta beskrivande är 
dock inte en spegling av verkligheten utan snarare en konstruktion som sker i enlighet 
med institutionens inre logik och dess ideologi. Här framträder en avgörande skillnad 
i synen på medier och kommunikation i jämförelse med den traditionella presshis-
toriska forskningen, som tillskriver pressen stor betydelse därför att den i egenskap 
av informationsförmedlare till läsarnas och medborgarnas tjänst speglar verkligheten. 
För den relativiserande forskningen är dagstidningarna, journalistiken och pressen 
viktiga att studera därför att de skapar (konstruerar) verkligheten. Gemensamt för de 
olika forskningsinriktningarna är att de placerar pressen i centrum därför att den har 
stor betydelse, dock gör de det med helt olika teoretiska utgångspunkter. Detta får 
naturligtvis konsekvenser för hur man ser på forskningens uppgift och vad det är som 
ska studeras. 

I Ekecrantz och Olsson tänkande om den journalistiska institutionen är beskriv-
ningsmakten genomgripande samtidigt som den är dold varför den kritiska forskarens 
uppgift följaktligen blir att göra denna dolda men genomgripande makt synlig. Det gör 
Ekecrantz och Olsson genom att visa hur journalistiken förändrats över tid – föränd-
ringarna visar att journalistiken inte har några givet tidlösa drag utan formas av, och 
formar, den historiska kontext i vilken den bedrivs.

42 Ibid., s. 21.
43 Ibid., s. 27.
44 Ibid., s. 83.
45 Ibid., se bl.a. s. 28.
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Ett liknande (ideologi)kritiskt perspektiv på pressen, och i synnerhet dagstidnings-
mediet, finns i Kevin Barnhurst och John Nerones bok The form of news.46 Man vänder 
sig, liksom Ekecrantz och Olsson, mot synen på dagstidningen som ett mer eller min-
dre neutralt medium för överföring av information. Barnhurst och Nerone intresserar 
sig istället för ”the ways that the newspaper imagines and proposes that it mediates in 
the world”.47 Dessa representationer av dagstidningarnas mediering ”kristalliserar sig” 
i dagstidningens form. 

Barnhurst och Nerone vill vända på den traditionella betoningen på innehåll fram-
för formen. Formen, hävdar de, är den standard som skänker innehållet dess värde och 
betydelse. Oavsett vad som från en dag till en annan publiceras i dagstidningen, så är 
det viktiga att det publiceras i just dagstidningen. ”The form”, skriver de, ”supplies the 
standard against which the content is measured”.48 I en ständigt föränderlig värld för-
blir formen relativt oförändrad. På detta sätt, menar Barnhurst och Nerone, kan den 
falska bilden av dagstidningen som en neutral spegel frammanas. Genom dess stabi-
la form kan dagstidningen framstå som något oföränderligt i en ständigt föränderlig 
värld. Det är alltså formen, inte innehållet, som skänker dagstidningen dess auktoritet 
och status som förmedlare av verkligheten.

Det ideologiskt bedrägliga med dagstidningen är alltså inte, som hos Ekecrantz 
och Olsson, dess innehåll utan dess form. Barnhurst och Nerone skriver att formen 
skapar en hel värld som inte bara reflekterar journalisternas arbete och läsarnas läs-
vanor utan också de dominerande värdena och värderingarna inom politiken och 
ekonomin. Formen är alltså en återspegling av den rådande ideologiska ordningen. 
Följaktligen ifrågasätter Barnhurst och Nerone varje idé om en självständig läsare som 
på egen hand bildar sig en uppfattning om de texter som denne läser. I själva verket är 
läsaren omedveten om vad det egentligen är som händer rakt under näsan på henne: 
”The form of news records the imagined terrain of the social and the political world 
and prescribes the maps and binoculars needed for navigation. [---] The environment 
of power has a greater impact because the form of news plays out right under the 
reader’s nose, when it is clearly visible and yet somehow beneath attention.”49 Genom 
att kritiskt analysera formen säger sig Branhurst och Nerone synliggöra det som på ett 
plan är synligt men på ett annat plan dolt.

Hur uppslagsrik och inspirerande Barnhurst och Nerones respektive Ekecrantz 
och Olssons forskning än kan vara, inte minst genom viljan att studera pressen ur 
andra perspektiv än sådana som riskerar att bekräfta och legitimera institutionens och 
branschens självbilder, så är det problematiskt att de förutsätter en naiv läsare som (till 
skillnad från forskarna själva) inte förstår vad journalistiken eller dagstidningen gör 
med henne. För ideologikritikerna Barnhurst och Nerone blir forskningens uppgift 

46 Kevin G. Barnhurst & John Nerone, The form of news: a history, 2001.
47 Ibid, s. 3
48 Ibid., s. 1.
49 Ibid., s. 10.
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att visa hur formen döljer innehållets egentliga beskaffenhet. Formen står, så kan man 
något förenklat uttrycka det, i vägen för tidningsläsarens möjligheter att få syn på hur 
verkligheten egentligen är beskaffad eller hur tidningarna speglar eller konstruerar 
denna verklighet. Men detta visste ju Barnhurst och Nerone redan i utgångsläget. Vad 
de i sin forskning hittar är olika historiska exempel på hur formen reproducerat en 
ideologisk villfarelse. Med andra ord: vad de än upptäcker i sin forskning kommer det 
alltid att analyseras och tolkas som en produkt eller effekt av en ideologisk ordning.

Det paradoxala med denna forskning, som ofta kritiserar den traditionella press-
historiska forskningen för att tillskriva dagstidningsmediet, journalistiken eller press-
sen tidlösa, essentiella, egenskaper, är att den själv tar sin utgångspunkt i föreställ-
ningar om tidlösa essentiella beskrivningar och begrepp. Att vara ideologikritiker 
(som Barnhurst och Nerone) eller diskursanalytiker (som Ekecrantz och Olsson) är 
att förstå verkligheten på ett bestämt sätt. Ett annat problematiskt inslag i denna mer 
misstänksamma forskning är att den hos alla andra förutsätter en naivitet inför eller 
villfarelse om hur verkligheten är beskaffad. Forskarna själva tycks dock, tvärtemot 
logiken i de idéer som de själva förfäktar, kunna ställa sig utanför den ideologiska eller 
diskursiva ordning som för alla andra är överordnad, determinerande och osynlig. 
Vad pressens medarbetare än gör och vilket innehåll det än resulterar i, så går det alltid 
att förstå det som en produkt eller effekt av den ideologiska eller diskursiva ordningen 
(som ju var forskningens teoretiska utgångspunkt, inte dess resultat). 

Institution, ideologi och diskurs är alla begrepp knutna till teoribildningar som 
rymmer omfattande och genomgripande anspråk på att beskriva och förklara hur 
verkligheten (egentligen) är beskaffad (den skall alltid, oavsett vilka kunskaper vi sö-
ker, förstås som ideologiskt eller diskursivt konstruerad). Risken med dessa perspektiv 
är att de lätt förvandlas, från att vara stöd för tänkandet som ändamålsenliga intel-
lektuella och analytiska begrepp, till universella normer för hur man kan närma sig 
studieobjektet. Perspektivet – det ideologikritiska, det institutionsteoretiska eller det 
diskursanalytiska – bildar forskningens själva förutsättning. Vilka oväntade analyser 
och tolkningar kan forskningen då resultera i? Till exempel beskriver Ekecrantz och 
Olsson redan i inledningen vad journalistiken är, nämligen en ”sanningsregim” som är 
”dold” trots att den och dess texter genomsyrar det dagliga livet i samhället. På samma 
sätt skriver Barnhurst och Nerone redan i inledningen till sin bok att dagstidningen i 
första hand är en form som styr läsandet på ett sätt som alltid bekräftar den rådande 
politiska och sociala ordningen. Vad de gör är att de projicerar sin teoretiska modell på 
det de studerar och riskerar därför att förväxla projektionen med objektet.

Problemet är, menar jag, att man redan i utgångsläget bestämmer sig för hur verk-
ligheten är beskaffad i enlighet med den teoretiska modellen för att sedan utifrån den-
na modell studera empiriska fenomen i tron att de står fria från den modell som de 
förväxlas med. Den disciplinerande institutionella, ideologiska eller diskursiva ord-
ningen bildar utgångspunkt för forskningen, som sedan i de förment empiriska exem-



INLEDNING  |  25

plen finner stöd för att de teoretiska utgångspunkterna (än en gång) visade sig stäm-
ma. Forskningen besvarar inte frågan om formen är styrande eller om journalistikens 
beskrivningsmakt är total eller om dess ideologi är dold – den förutsätter att det är så. 

Om den traditionella pressforskningen kan kritiseras för att vara ateoretisk och att 
den följaktligen förhåller sig alltför oreflekterad till pressen, dess uppgifter och funk-
tioner i samhället, så kan forskningen som fokuserar pressens ideologiska roll kritise-
ras för att hålla sig med teoretiska modeller som redan på förhand bestämmer vilken 
kunskap vi kan, och bör, nå om de studieobjekt som från början är givna i de teoretiska 
modellerna. Om den traditionella presshistoriska forskningen kan vara problematisk 
därför att den håller sig med ett statiskt pressbegrepp, så kan de ideologikritiska och 
diskursanalytiska forskningen vara problematisk därför att den håller sig med statiska 
teoretiska perspektiv.

Denna forskning är dock, som sagt, en viktig inspiration för den här avhandlingen 
genom sin ambition att skifta fokus från vad dagstidningarna gör (eller borde göra) till 
meningsproduktionen kring den egna verksamheten och självbilderna.

Den intressantaste forskningen om pressen finns dock, menar jag, inom det vida 
fält som kan benämnas mediekulturforskning. Även här vill man distansera sig från 
pressens egen självbild och istället göra den till sitt studieobjekt. Man gör det dock of-
tast från andra utgångspunkter än den forskning som jag beskrivit och kritiserat ovan.

Forskning med fokus på mediekulturer och mediekontexter
Den kulturteoretiskt inspirerade forskningen tar sin utgångspunkt i ett mer relativt 
mediebegrepp och ställer inte massmedierna i centrum för sina studier.50 Denna 
forskning, som ofta presenterar sig som mediekulturforskning eller kulturhistorisk 
medieforskning, studerar förvisso massmedierna (och därmed också dagstidningen) 
som viktiga men inte överordnade all annan mediering av kulturen. De traditionella 
massmedierna är alltså bara några bland många former av kulturens mediering. Den-
na breda fokus på kulturer innebär att forskningen ofta fokuserar också andra, mer 
informella former av mediering vid sidan av de traditionella massmedierna. Till och 
med har en alltför stark mediecentrism, det vill säga ”ett snävt perspektiv på medier 
och medierelaterade aspekter och fenomen och företeelser”, ur det kulturteoretiska 
perspektivet beskrivits som ”en fara för medievetenskapen”.51 

Ett exempel på argumentation för att massmediernas betydelse bör tonas ned i 
medieforskningen finns i Nick Couldrys resonemang om ”the myth of the mediated 

50 I sin modell för ”Dimensions and types of media theory” gör Denis McQuail en åtskillnad mellan 
teorier beroende på om de är mediecentrerade eller inte. Enligt denna uppdelning skulle den traditionella 
presshistoriska forskningen hamna bland de mediecentrerade tillsammans med den ideologikritiska 
forskningen. Forskningen om mediekulturer skulle däremot kategoriseras som icke mediecentrerad. Denis 
McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, 2010, s. 12.
51 Magnus Andersson & Johan Fornäs, ”Mediekulturperspektivets möjligheter: Ett samtal i 
kulturaliseringens tecken”, Nordicom-Information, 2010:1, s. 6.
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centre”.52 Mediecentreringen, menar Couldry, vilar mot, och bidrar till att bekräfta, en 
överdriven tro på mediernas betydelse för, och inflytande på, vardagslivet men också 
för kunskapen och kulturen. I synnerhet vänder han sig mot ”[the] tendency in media 
studies […] to assume that it is the largest media institutions and our relationship to 
them that are the overwhelming research priority, so that any media outside that insti-
tutional space are of marginal importance”.53 

Mediecentrismen, som ett problem, tar sig med andra ord inte enbart uttryck i en 
överdriven tro på själva medieringen utan också i en, enligt Couldry, ensidig fokus på 
storlek och kvantitet. Följaktligen dominerar i den mediecentristiska forskningen na-
tionella perspektiv framför lokala och formella medier framför informella. Avsända-
ren hamnar i fokus medan mottagarna riskerar att reduceras till passiva konsumenter 
eller en påverkbar homogen (mass)publik. Mediekulturforskningens sätt att förstå me-
dier och mediering kan därför till exempel bilda utgångspunkt för kritik av de kritiska 
perspektiv som diskuterades ovan.

Begreppet ”mediekultur” används ofta inom det relativt nya forskningsfältet ”kul-
turhistorisk medieforskning”, som av tre forskare aktiva inom fältet beskrivits enligt 
följande: ”Kulturhistorisk medieforskning är ett […] forskningsfält som studerar rela-
tioner mellan medieformer, mediebruk, diskurser och kulturella kontexter i ett histo-
riskt perspektiv. Fältet har vuxit fram i spåren av den ’kulturella vändning’ som ägde 
rum inom de historiska vetenskaperna under 1900-talets sista decennier.”54 Enligt 
idéhistorikern Anders Ekström har den kulturhistoriska medieforskningen formats 
i polemik med en mediehistorisk tradition som ”mer eller mindre tog för givet att 
mediebegreppet kunde begränsas till de klassiska massmedierna, att mediesamhället i 
egentlig mening föddes under 1900-talet samt att mediernas historia bäst kan förstås 
som en historia om separata tekniker och inflytelserika institutioner.”55 

Den kulturhistoriska medieforskningen kännetecknas av att den prövat nya sätt att 
analysera mediernas historiska former med betoning på förhållandena mellan olika 
medier, inte sällan med hjälp av begreppen intermedialitet, konvergens och remedie-
ring.56 Empiriskt kan mycket av den kulturhistoriska medieforskningen sägas söka sig 
52 Nick Couldry, ”Transvaluing media studies: or, beyond the myth of the mediated centre”, Media and 
cultural theory, 2006, s. 177ff. Se även Nick Couldry, Media Rituals: A Critical Approach, 2003 samt Media 
Space: place, scale and culture in a media age, 2004.
53 Ibid., 2006, s. 182.
54 Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars, ”Mediernas kulturhistoria: en inledning”, Mediernas 
kulturhistoria, 2008, s. 17.
55 Anders Ekström, ”Kulturhistorisk medieforskning: fyra spår”, Mediernas kulturhistoria, 2008, s. 36. 
56 Konvergensbegreppet har ofta använts för att beskriva hur äldre medier smälter samman i nyare digital 
teknik. Se t.ex. Henry Jenkins, som definierar konvergensbegreppet enligt följande: ”Med konvergens 
menar jag flödet mellan medieplattformar, samarbetet mellan olika mediebranscher och rörligheten hos 
mediepubliken.” Henry Jenkins, Konvergenskulturen: Där nya och gamla medier konvergerar, 2008, s. 
15. Begreppet remediering brukar tillskrivas Jay Bolter och Richard Grusin, som i första hand studerar 
konvergensen och remedieringen mellan telefonen, televisionen och datorn. Jay Bolter & Richard Grusin, 
Remediation: understanding new media, 1999, s. 224. Begreppet har vunnit burskap i mediehistorisk 
forskning där det ofta används för att undersöka relationer mellan medier, medietekniker och mellan 
institutioner och kulturer. För en översikt, se Jülich, Lundell & Snickars, 2008, s. 9-29.
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längre bakåt i tiden och längre ut i periferin, bortanför de dominerande medieformer-
na och institutionerna.

Motivet till ett öppnare, mer inkluderande förhållningssätt till medierna är en-
ligt Solveig Jülich, Patrik Lundell och Pelle Snickars historiskt grundat.57 Ett öppnare 
mediebegrepp, menar de, kan bidra till att fånga såväl bredare som alternativa bilder 
av de historiska mediekulturerna och medielandskapen samt ge kunskap om andra 
former av mediering av till exempel offentligheter, gemenskaper och kollektiva iden-
titeter. 

I mediekultur inkluderas följaktligen också mindre formella medier, till exempel 
utställningar, panoramor, vaxkabinett etcetera. I antologin 1897: mediehistorier kring 
Stockholmsutställningen beskrivs mediekultur enligt följande: ”Den grundläggande 
avsikten med begreppet mediekultur är att […] länka ihop och historiskt undersö-
ka utbytet mellan olika medieformer och mediepraktiker.”58 Sammanfattningsvis kan 
man säga att begreppet mediekultur används för att beskriva och studera både äldre 
tiders medier (det vill säga också andra medier än enbart press, radio, television och 
film) och bredare mediala kontexter där också andra kommunikationsformer och kul-
turyttringar inkluderas eller fokuseras. Betoningen ligger på kultur framför samhälle 
och intresset för äldre tiders medielandskap kan kanske förklaras av att den kulturhis-
toriska forskningen i mycket högre grad än medie- och kommunikationsvetenskapen 
har sina rötter i humaniora.

Självbildens spridning i fokus
Patrik Lundell, idéhistoriker och kulturhistorisk medieforskare, är, liksom Ekecrantz 
och Olsson, intresserad av pressens självlegitimering.59 Han är emellertid kritisk till 
deras (och andras) ensidiga fokus på dagstidningarna och dagstidningsinnehållet som 
en källa för att studera denna självlegitimering. Lundell intresserar sig istället för hur 
pressens ideologi spridits i betydligt vidare sammanhang. Han argumenterar för att det 
är viktigare att studera spridningen av denna ideologi utanför tidningsspalterna och 

57 Jülich, Lundell & Snickars, 2008, s. 14.
58 Anders Ekström, Solveig Jülich & Pelle Snickars, ”I mediearkivet”, 1897: mediehistorier kring 
Stockholmsutställningen, 2006, s. 11.
59 Lundell har i ett flertal texter återkommit till frågan om pressens självlegitimerande meningsproduktion. 
Se t.ex. Patrik Lundell, Attentatet mot Hiertas minne: Studier i den svenska pressens mediehistoria, 2013; 
”Så förhandlades bilden av ’tredje statsmakten’ fram: Om ’pressens’ legitimitets- och mediehistoria”, 
Sprickorna i muren, 2011; ”The medium is the message: The media history of the press”, Media History 
2008:1; ”Pressen är budskapet: Journalistkongressen och den svenska pressens legitimitetssträvanden”, 
1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen, 2006a; ”Det goda samhällets tjänare iscensatt: kring 
en journalistutställning 1945”, Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar, 2005; ”Presspropaganda: Ett 
försummat forskningsfält”, Presshistorisk årsbok. 2005.
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”metoden har alltså varit att fokusera på hur dessa föreställningar har kommunicerats 
och av vem i specifika situationer.”60

 Även för Lundell är pressen viktig att studera därför att den är en beskrivnings-
makt. Det är emellertid inte problematiskt. Att pressen själv, som institution, strävar 
efter legitimitet är inget konstigt, tvärtom är den självlegitimerande meningsproduk-
tionen något som med nödvändighet sker i, och i anslutning till, alla samhällsinstitu-
tioner. Lundell framhåller att pressens beskrivningsmakt därför också omfattar den 
egna verksamheten:

Den makt pressen har kan beskrivas som en beskrivningsmakt, och denna omfattar även 
beskrivningen av den egna verksamheten. Liksom vilken annan institution eller samhälls-
makt som helst är pressen angelägen om att forma omvärldens bild av sig själv. All form av 
maktutövning innefattar och kräver en självlegitimerande meningsproduktion.61

Skillnaden mellan dagstidningar och andra företag, och mellan pressen och andra in-
stitutioner, är att de haft en unik möjlighet att formulera och sprida bilden av sig själv. 
Denna bild har dock inte enbart, eller ens i första hand, spridits i dagstidningarna: 
”Pressen [har] genom krönikor över journalistikens utveckling, resandet av statyer, 
anordnandet av utställningar, finansierandet av forskning samt rapporter om detta i 
spalterna präglat den dominerande berättelsen om det egna mediets framväxt.”62 

Med en liknande utgångspunkt studerar Johan Jarlbrink journalistrollens kultur-
historia genom att i huvudsak fokusera hur denna synliggjorts utanför tidningsspal-
terna, i den mångfald medier som bidragit till att ge pressen och pressmedarbetarna 
betydelse.63 Jarlbrink vill ”relativisera den journalistiska tidningstextens företräde när 
det gäller att producera och sprida” föreställningar om journalistrollen och pressen 
och undersöker därför transmediala berättelser om journalistrollen hellre än att foku-
sera just dagstidningarnas innehåll.64

Ett viktigt syfte med den kulturteoretiska och kulturhistoriska medieforskningen 
är att problematisera massmedierna som medieforskningens viktigaste studieobjekt 
men också att relativisera journalistiken och pressen som enhetliga meningsskapande 
subjekt. Den kulturhistoriskt orienterade pressforskningen gör det genom att fokusera 
själva spridningen och interaktionen mellan olika medier. Ett problem med denna 
forskning kan vara att den är så angelägen om att visa hur bilden av pressen spridits 
utanför dagstidningarna att innehållet riskerar att hamna i bakgrunden.

60 Lundell drar, på ett liknande sätt som Ekecrantz och Olsson ovan, en skiljelinje mellan seriös och oseriös 
presshistorisk forskning. ”Den seriösa presshistoriens uppdrag”, skriver han, ”är att erbjuda kritiska 
korrektiv genom att relativisera pressen och se den för vad den faktiskt är, en historisk produkt utan någon 
guda- eller naturgiven roll att spela.” Lundell, 2006a, s. 144f.
61 Lundell, 2011, s. 34.
62 Jonas Harvard & Patrik Lundell, ”1800-talets medier: System, landskap, nätverk”, 1800-talets 
mediesystem, 2010, s. 7f.
63 Johan Jarlbrink, Det våras för journalisten: symboler och handlingsmönster för den svenska pressens 
medarbetare från 1870-tal till 1930-tal, 2009, s. 27.
64 Ibid., s. 26.
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Lundell skriver att hans ansats ”relativiserar journalistiken och betraktar den på 
allvar som en historisk företeelse”. Detta är angeläget därför att 

ideologin varit så internaliserad inom branschen och dessutom uppfattats som ’naturlig’ 
även av dess publiker. Ideologin kan rentav sägas vara officiellt sanktionerad genom att 
institutionen är statligt understödd med finansiering genom lagstiftning, utbildning och 
ekonomiska stödåtgärder i olika former. En fråga som fått mindre uppmärksamhet är hur 
ideologin har medierats och hur institutionen historiskt har erhållit sin legitimitet.65 

Den starka betoningen på hur olika medier samverkar och hur kontexten kring press-
sen fungerat i spridningen av pressens självbild och ideologi gör att idéinnehållet i 
självbilden hamnar i bakgrunden. Vad var det egentligen för bilder som spreds utanför 
dagstidningarna?

Gemensamt för den ideologikritiska och den kulturhistoriska forskningen är att de 
vill problematisera och relativisera pressens egen ideologi och självbild. De gör detta 
genom att upprätta en nödvändig distans till studieobjektet. Inom den ideologikritiska 
traditionen upprättas distansen genom att pressens egen ideologi görs till studieob-
jektet. I den kulturhistoriska medieforskningen upprättas distansen till ideologin och 
självbilden genom att meningsproduktionen placeras i en vidare kontext för att få syn 
på institutionella såväl som mediala beroenden och utbyten. 

Bägge perspektiven uppehåller sig på ett (nationellt) institutionellt plan där fokus 
ligger på pressen som institution. I det ideologikritiska eller diskursanalytiska per-
spektivet är den teoretiska abstraktionsnivån hög (liksom, som en konsekvens av det: 
de teoretiska anspråken) och man tillskriver medierna och journalistiken stor makt 
att forma våra medvetanden. Patrik Lundell, däremot, argumenterar för att ”våra idé-
er om pressen långtifrån endast kommer till oss via tidningsspalterna (eller övriga 
journalistiska massmedier). Att förmoda något sådant vore att överta en central del av 
självbilden, nämligen föreställningen om tidningarnas enorma makt att forma opinio-
nen.”66 Men – vilka andra centrala, eller mer perifera, delar ryms i självbilden förutom 
den om att pressen har en enorm makt att påverka opinionen? Medan Lundell intres-
serar sig för hur pressideologin har spridits och hur pressinstitutionen historiskt har 
erhållit sin legitimitet, så handlar istället den här avhandlingen om hur självbilderna 
har formulerats över tid i enskilda lokala dagstidningar.

Dagstidningarna och deras medarbetare tillskrivs inte en större betydelse i press-
sens meningsproduktion och de ses inte som viktigare eller mer inflytelserika me-
ningsproducenter än andra som legitimerar pressen. Poängen med att fokusera just 
enskilda dagstidningar och inte institutionen är att fler aspekter av självbilden kan 
studeras, till exempel marknadsföringen av den konkreta produkten och profileringen 
av det enskilda tidningsföretaget.

65 Lundell, 2011, s. 20.
66 Ibid., s. 28.
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STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER
På vilka sätt har de ovan beskrivna och problematiserade forskningsperspektiven in-
spirerat denna studie och vad skiljer den från dem? En given gemensam utgångspunkt 
är ett historiskt intresse för pressen och, i likhet med Ekecrantz och Olsson samt Lun-
dell, i synnerhet dess meningsproduktion. I likhet med både den traditionella press-
historiska forskningen och den ideologikritiska placeras pressen i centrum i denna 
undersökning. Skillnaden mot den traditionella presshistoriska forskningen är dock 
att pressen eller dagstidningarna inte tillskrivs några mer tidlösa uppgifter och absolut 
inga essentiella egenskaper.

Jag studerar, precis som Ekecrantz och Olsson, tidningsmedarbetares framställ-
ningar av, och föreställningar om, sig själva och sina uppgifter. Till skillnad från Eke-
crantz och Olsson studeras dock en mer explicit meningsproduktion. Analysen syftar 
inte till att synliggöra en mer eller mindre öppen propaganda för pressen, dagstid-
ningen eller journalistiken i journalistiska texter. Här studeras olika typer av texter där 
olika aspekter av dagstidning är, om inte huvudsaken, så åtminstone ett tydligt ämne. 

Denna avhandling har ett enmedialt perspektiv och skiljer sig därför från många 
studier inom kulturhistorisk medieforskning. En likhet med den kulturhistoriska 
medieforskningen finns dock i att de enskilda dagstidningarnas självbilder studeras i 
anslutning till historiska kontexter. Utgångspunkten är att även om tidningsmedarbe-
tarna haft en unik möjlighet att formulera och sprida bilden av sig själva, så har de inte 
kunnat göra det på vilka sätt som helst. Både omvärldens förväntningar och tidnings-
medarbetarnas föreställningar om dem formar uppfattningar om vad som bör men 
också om vad som kan skrivas. Dagstidningarna och deras medarbetare är förvisso 
aktörer men de är det inte i avskildhet.

Den största skillnaden jämfört med de olika inriktningarna inom presshistorisk 
forskning är att i denna avhandling studeras självbilderna i ett lokalt perspektiv, i en-
skilda dagstidningar. Detta innebär att denna studie fokuserar lokala dagstidningar 
som aktörer och inte pressen som en institution, bransch eller struktur.

Lokala dagstidningar: företag och institution
På det lokala planet blir bilden av dagstidningens uppgifter och funktion både mer 
nyanserad och koncentrerad. Nyanserad därför att till exempel allmänna formulering-
ar om pressens demokratiska uppgifter inte riktigt räcker för att sälja den konkreta 
produkten. Mer koncentrerad därför att framställningarna måste förhålla sig till något 
som både medarbetarna i tidningsföretaget och läsarna har god kännedom om och 
en konkret relation till. Uttryckt på ett annat sätt: Pressen har inga läsare, det har bara 
enskilda tidningar. 

Pressens ideologi och självbilder har oftast studerats på ett både teoretiskt och 
geografiskt övergripande plan. Däremot har ideologin och självbilderna mer sällan 
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studerats på det lokala planet i anslutning till enskilda tidningar. Därför vill jag studera 
meningsproduktionen lokalt där det institutionella perspektivet möter det enskilda 
företagets, där ideologin samsas med försäljning av en fysisk produkt och där pressens 
självbilder och meningsproduktion formuleras i anslutning till enskilda tidningsföre-
tag.

Dagstidningsföretagets legitimitet ligger i att den hör till pressinstitutionen och 
säger sig utföra de uppgifter som hör till pressen. Men det enskilda tidningsföretaget 
måste också kunna särskilja sig från andra företag med liknande produkter. Den en-
skilda dagstidningen måste ha en egen identitet, även om den befinner sig i en mo-
nopolsituation. Därför ser jag meningsproduktionen kring, och marknadsföringen 
av, den enskilda tidningen i den lokala kontexten som lika intressant att studera som 
spridningen av institutionens självbild och ideologi på ett nationellt plan. Det lokala 
perspektivet motiveras alltså av att här möts de olika nivåerna, det vill säga institutio-
nens ideologi och det enskilda tidningsföretagets marknadsföring.

I en reflektion över sina studier av pressinstitutionens självlegitimering skriver Pat-
rik Lundell att han ”fokuserat mindre på vad än på att, vem och hur. Iakttagelserna 
om den marknadsförda självbildens innehåll blir därför än så länge impressionistis-
ka. Först mot en bredare fond av annan meningsproduktion kan något bestämdare 
sägas.”67 I denna avhandling vill jag lämna ett bidrag till forskningen om pressens 
mediehistoria genom att över tid studera hur innehållet i självbilderna formulerats i 
anslutning till lokala dagstidningsföretag. 

Aspekter på dagstidning
Den övergripande frågan för studien av självbilderna handlar, som nämnts ovan, om 
hur olika aspekter av dagstidnings betonats respektive tonats ned vid olika tidpunkter. 
Nedan följer en beskrivning av de fem aspekter som bedömts som särskilt intressanta. 
Alla aspekter kan inte vara med och följaktligen har intressanta aspekter såsom till 
exempel tidningsföretagens ekonomi utelämnats.

En viktig aspekt av den enskilda lokala dagstidningen är att den ingår som en del 
i (1) pressen som institution. Från detta mer övergripande och abstrakta perspektiv 
kan den enskilda dagstidningen tillskrivas en samhällelig ”funktion” som överskrider 
dess nyhetsförmedling och opinionsbildning i det egna spridningsområdet. Nation-
en frammanas som en geografiskt avgränsad helhet inom vilken de olika tidningarna 
bildar en sammanhängande och meningsfull enhet som utför ett gemensamt arbete, 

67 Lundell, 2013, s. 139.
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vilket var det centrala perspektivet i pressutredningarna på 1960-, 1970- och 1990-ta-
len.68 

Genom att skriva allmänt om pressen kan den enskilda lokaltidningen eller jour-
nalisten inför sina läsare indirekt också skriva om sig själv, vilket är retoriskt smidigt. 
Det framstår till exempel som mindre anspråksfullt att skriva att ”pressen är en förut-
sättning för demokratin” än att skriva att just den egna tidningen är en förutsättning 
för demokratin. Frågan för denna undersökning är hur pressen frammanats som en 
fond mot vilken den enskilda dagstidningen har kunnat beskrivas och diskuterats. Hur 
har pressen tagits som utgångspunkt för att formulera självbilden i den enskilda dags-
tidningen?

En djupt rotad uppfattning, såväl i som utanför pressen, är att den, till läsarnas 
tjänst, förmedlar en värld som kan vara större eller mindre. Dagstidningen är (2) en 
nyhetsförmedlare men den är även (3) en opinionsbildare både genom att själv driva 
politiska frågor i spalterna men också genom att bereda plats för andras röster. En 
central aspekt av dagstidning är just dessa självpåtagna uppgifter och frågan för denna 
undersökning är hur de beskrivits och diskuterats och hur de vid olika tidpunkter lyfts 
fram och vid andra tonats ner i självbilderna.

För att den lokala dagstidningen ska kunna utföra sina självpåtagna uppgifter krävs 
det många olika saker av (4) företaget och organisationen, till exempel kunniga med-
arbetare och modern och effektiv teknik. I denna studie fokuseras i första hand orga-
nisationen, som är en viktig del av självbilden eftersom den besvarar frågan hur dags-
tidningen löser sina självpåtagna uppgifter. En följdfråga blir här, liksom i anslutning 
till dagstidningen som nyhetsförmedlare och opinionsbildare, hur företaget och/eller 
organisationen använts i formuleringen av självbilden vid olika tidpunkter.
68 I Sverige formaliserades diskussionen om pressens samhälleliga ”funktion” på ett nationellt plan i 
anslutning till de pressutredningar som genomfördes under 1960- och 1970-talen. I synnerhet fick 1972-
års pressutredning och de centrala funktionerna – ”informationsförmedling, forum samt kommentar 
och granskning” – stort genomslag, såväl i branschen som bland politiker och forskare. SOU 1975:78, 
Svensk press. Pressens funktioner i samhället, 1975. Se även Göran Leth, Braständaren och iakttagaren: 
engelsk press och journalistik 1695-1825, 1996, s. 55, Olof Pettersson, svensk politik, 1996a, s. 34 samt Jesper 
Strömbäck, Medierna som fjärde statsmakt: en studie av begreppet granskande journalistik, 2003, s. 5. Kritik 
har riktats mot hur dessa funktioner definierades inte minst för att de, som Olof Petersson formulerar 
det, bottnade i en tidstypisk ”tolkning av demokratins idé” varför utredningen blev ”starkt statscentrerad 
och myndighetsorienterad”. Olof Petersson, 1996a, s. 37. Petersson har också problematiserat själva 
funktionsbegreppet och frågat sig vad det egentligen avser; en funktionalistisk förklaring av pressens roll 
i varje samhällssystem, en beskrivning av vad pressen faktiskt gör eller en norm för vad pressen borde 
göra? Olof Petersson, Politikens möjligheter: har folkstyrelsen någon framtid?, 1996b, s. 34ff. I kritiken av 
1972 års pressutredning började den fria åsiktsbildningen hos självbestämmande medborgare föras fram 
som ett centralt kriterium för både demokratins förmåga att fungera väl och för att värdera medierna. 
Se till exempel Kent Asp (red.), Uppdraget: journalistiken och den moderna demokratin, 1992, samt Olof 
Petersson & Ingrid Carlberg, Makten över tanken: en bok om det svenska massmediesamhället, 1990. I den 
följande pressutredningen 1994 kritiseras också den föregående för att ha haft ett alltför samhällscentrerat 
perspektiv, vilket inte hindrade att man även denna gång fastslog att pressen fullgör särskilda samhälleliga 
uppgifter. I betänkandet heter det att pressen (liksom övriga massmedier) ”fullgör tre uppgifter som är 
särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen” vilket handlade om att förmedla information, granska 
makten samt att utgöra ett forum där olika åsikter kommer till tals. SOU 1995:37, Vårt dagliga blad: stöd 
till svensk dagspress: betänkande, 1995, s. 179.
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Bilder och framställningar av (5) publiken är intressanta att studera därför att lä-
sarna och läsandet utgör tidningens (företagets och produktens) legitimerande grund. 
Vi kan föreställa oss människor utan tidningar, men det är svårare att föreställa sig 
tidningar utan läsare. All medieproduktion och allt journalistiskt skrivande utgår från 
att det finns en publik som skall ta del av innehållet. Nyhetsvärderingen men också 
framställningen av annat material sker utifrån en föreställning om hur publiken ser ut, 
vad den behöver eller vill ha (beroende på hur journalisten eller tidningen uppfattar 
sin uppgift och relationen till publiken).69 Således är föreställningar om publiken en 
viktig del av allt det som påverkar och bidrar till att forma de journalistiska texterna 
men också hur tidningen mer allmänt förstår och framställer sina uppgifter och sin 
funktion.70 Förväntningarna på att publiken ska uppskatta ett visst innehåll spelar med 
andra ord en viktig roll i det dagliga arbetet på redaktionerna.71 Tidningsföretaget och 
tidningsframställningen vilar vidare på idéer om att tidningen och innehållet är viktigt 
för läsarna, åtminstone är det en viktig del av tidningsföretagets självlegitimering som 
något mer än en rent kommersiell verksamhet. Att medieföretag har en bild av sin 
publik och av vad produkten gör för den är alltså en viktig förutsättning internt för pla-
nering och genomförande av verksamheten men också externt, som en legitimering 
av verksamheten. Därför är också läsarna och läsandet med nödvändighet en central 
aspekt av självbilden.

Även om medielandskapet sedan 1920, som bildar studiens tidsmässiga startpunkt, 
genomgått många och betydande förändringar, så finns där också kontinuitet. Ett kän-
netecken för den svenska dagstidningsmarknaden är, och har varit åtminstone sedan 
andra världskriget, att den domineras av lokala dagstidningar med relativt begränsade 
spridningsområden där de kunnat verka på en marknad i princip befriad från kon-
kurrens.72 Även om de tidigare så stabila läsvanorna börjat luckras upp och att digita-
liseringen utmanar den traditionella affärsmodellen, så kan den svenska dagspressen 
beskrivas som både en stabil bransch och institution. Trots allt prat om globalisering 
och hur de digitala nätverken gjort oss oberoende av geografiska avstånd, så levs livet 
fortfarande lokalt, eller som mediesociologen Meryl Aldridge formulerar det: ”Life 
is global, living is local”.73 I en omskrivning av Aldridges formulering skulle vi från 
ett svenskt perspektiv kunna säga att pressen är global, den enskilda dagstidningen 
lokal. Utöver de ovan presenterade aspekterna ställs även frågan om och i så fall hur 
tidningarna vid olika tidpunkter framställts som just lokala. Vilken plats och betydelse 
ges den lokala förankringen i självbilden?

69 John E. Richardson, Analysing newspapers: an approach from critical discourse analysis, 2007, s. 89f. 
70 Jeremy Iggers, Good News, Bad News: Journalism Ethics and the Public Interest, 1999, s. 100.
71 Ralph M. Negrine, The communication of politics, 1996.
72 Lennart Weibull, ”Dagspress”, Mediesverige 2001/2002: Satistik och analys, 2002, s. 57 och 61. Se även Stig 
Hadenius, Lennart Weibull & Ingela Wadbring, Massmedier: press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 
2011, s. 397.
73 Meryl Aldridge, Understanding the local media, 2007, s. 5.
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Strategisk kommunikation och meningsproduktion
I en studie av ledarskap i framgångsrika tidningsföretag i landsorten argumenterar 
Monika Djerf-Pierre för det fruktbara i att ”se tidningsföretaget som vilken organi-
sation som helst” vilket med nödvändighet också ”medför ett kritiskt förhållningssätt 
till en idealisering av journalistiken och det journalistiska arbetet”.74 Även i denna av-
handling betraktas dagstidningarna som just företag med en produkt att sälja men 
också med behov att rättfärdiga sitt inflytande och sina privilegier – som företag och 
som institution. 

Företags kommunikation med sin omvärld är ett problemområde som sträcker sig 
över flera olika akademiska discipliner (såsom medie- och kommunikationsvetenskap, 
företagsekonomi, socialpsykologi, sociologi) och har studerats med utgångspunkt i 
många olika begrepp (till exempel marknadsföring, propaganda, profilering, legitime-
ring) på olika nivåer (på både en samhällelig, institutionell, organisatorisk och grupp-
nivå) och utifrån olika teoretiska perspektiv (såväl konstruktivistiska som funktiona-
listiska och marxistiska).75

Ett fält där just företags och organisationers kommunikation med omvärlden ut-
gör det centrala studieobjektet är public relations eller strategisk kommunikation som 
det ofta benämns på svenska. Inom fältet finns en rik begreppsflora som beskriver 
olika aspekter av företags verksamheter, kommunikation och omvärld. I ett av dessa 
begrepp, profil (och profilering), ligger innebörden nära begreppen självbild och me-
ningsproduktion. I sin avhandling om företags ansvarsretorik definierar Magnus Fre-
driksson profil som en strategisk representation av ett företag för att visa vad det är 
och vad det gör samt kommunikation med syftet att ”manifestera värderingar, själv-
förståelse och tolkningar av omvärlden”.76 Företags kommunikation betraktar han som 
retorik, det vill säga ”en praktik som syftar till att påverka och/eller bekräfta männ-
iskors (anställda, konsumenter, och andra intressenter) uppfattningar om företagets 
verksamheter”. Profilen speglar inte verkligheten utan är på samma sätt som en karta 
en representation av den.77 En liknande utgångspunkt tas i denna undersökning, själv-
bilderna studeras inte som avspeglingar av verkligheten utan som förenklade bilder 
eller representationer med syftet att på olika sätt berätta och visa vad företaget är, vad 
det gör, hur och varför. 

Fredriksson menar att kommunikation lika mycket handlar om att konstruera me-
ning som att förmedla den. Därför är profileringen, så som Fredriksson definierar den, 
alltid både kommunikativ och strategisk. I linje med Fredrikssons profilbegrepp stu-
deras självbilden inte uteslutande som strategisk, det vill säga som ”kommunikation 

74 Djerf-Pierre, 2009, s. 13.
75 Øyvind Ihlen & Betteke van Ruler, ”Introduction: Applying Social Theory to Public Relations”, Public 
relations and social theory: key figures and concepts, 2009, s. 3.
76 Magnus Fredriksson, Företags ansvar marknadens retorik: en analys av företags strategiska 
kommunikationsarbete, 2008, s. 41.
77 Ibid., s. 45-46.
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med avsikt att uppnå ett visst fastställt mål”.78 Det finns, menar jag, en risk med att 
uteslutande betrakta självbilderna som just strategiska eftersom strategi implicerar att 
kommunikationen är alltigenom planerad och kontrollerad samt att målen är definie-
rade i förväg. I denna avhandling används meningsproduktion som ett övergripande 
begrepp som rymmer både de strategiska och de kommunikativa aspekterna av lokal-
tidningarnas kommunikation med omvärlden.

Ett externt perspektiv på självbilderna
En viktig utgångspunkt för denna studie är att det som ska och kan studeras är det som 
är externt åtkomligt, det vill säga de publicerade texterna och deras idéinnehåll. Texter 
som på olika sätt beskriver, diskuterar eller argumenterar för pressen, för den enskilda 
tidningen eller för dess medarbetare är undersökningens analysobjekt. Texterna väljs 
ut från mitt externa historiska perspektiv och ställs bredvid varandra i en kronologiskt 
ordnad serie utsagor som utgör delar av självbilden. Denna serie analyseras sedan 
med avseende på hur utsagorna tar sin utgångspunkt i, beskriver, betonar eller tonar 
ner olika aspekter av dagstidning. När undersökningen, analysen och tolkningarna 
är genomförda kan sedan en sammanfattande bild formuleras som undersökningens 
resultat. 

Den kunskap som denna undersökning bidrar med handlar alltså om idémässiga 
jämförelser mellan olika men tematiskt besläktade texter publicerade vid olika tid-
punkter under perioden 1920-2010. I analysen görs jämförelser över tid både i och 
mellan de olika dagstidningarna.

En skillnad mellan tidningsläsaren och forskaren är att läsaren håller sig till ett 
nummer (vanligtvis det senaste) av tidningen medan forskaren förflyttar sig fram och 
tillbaka mellan avlägsna publiceringsdatum, ställer skilda tidningsnummer bredvid 
varandra och söker efter teman, mönster, kontinuiteter och brott. Det externa per-
spektivet innebär alltså att jag inte läser texterna så som tidningsläsaren gjorde eller att 
jag kan sätta mig i dennes position. Min läsning av texterna sker i en annan kontext 
och har helt andra syften än vad både texternas samtida författare och läsare hade. 
Självbilden blir i denna mening undersökningens resultat, en sammanfattande bild av 
de många olika ingående aspekterna (institutionen, opinionsbildaren, nyhetsförmed-
laren, organisationen samt publiken).

Kontextens betydelse
Ordet självbild kan förstås som att den beskriver ett självmedvetet handlande subjekt. 
Dagstidningsföretag är dock inte, lika lite som andra företag och organisationer, någ-
ra handlande subjekt. Dagstidningsföretaget består av många olika delar och det är 

78 Jesper Falkheimer & Mats Heide, Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska kommunikatörer, 
2003, s. 18.
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många såväl i som utanför företaget som gör anspråk på inflytande över tidningarna. 
Monika Djerf-Pierre beskriver tidningsföretag som mötesplatser för makrokulturer.79 
Med det menar hon att organisationen inte utan vidare låter sig avgränsas från sin 
omvärld. Tidningsföretaget genomkorsas av starka professionskulturer och de nor-
mer och standarder som etableras av professions- och yrkesföreningar men också i 
branschorganisationer påverkar arbetet i det enskilda tidningsföretaget. Dagstidnings-
företaget befinner sig på det ekonomiska fältet och på det professionella men också på, 
eller i nära anslutning till, det politiska fältet. Dessa olika fält benämner Djerf-Pierre 
styrfält som vid olika tidpunkter haft olika stort inflytande på dagstidningsföretaget, 
dess verksamhet och, får man anta, på hur självbilden formulerats.80

Dagstidningsföretaget existerar och verkar också i vidare samhällskontexter. Det 
under 1900-talet föränderliga medielandskapet där nya konkurrenssituationer uppstår 
och dagstidningen tvingas anpassa sig till nya situationer är också något som finns 
utanför tidningsföretaget men som i allra högsta grad kan förväntas påverka menings-
produktionen kring den egna verksamheten. Hur förändras till exempel självbilden 
när nya, konkurrerande, massmedier gör sitt intåg i medielandskapet? Kontexten blir 
därför viktig i denna undersökning. Självbilderna betraktas som något som formas 
lika mycket av dagstidningarnas omvärld, medarbetarnas (olika) uppfattningar om 
omvärlden och om den egna tidningen som av strategiska beslut inom tidningsföre-
taget.

Självbilden studeras här enbart så som den framträder genom utsagor i de egna 
tidningarna. Detta betyder att också texter författade av personer utanför företaget kan 
ingå i självbilden. För att ge ett konkret exempel: Arbetarrörelsetidningarna publicerar 
vid flera tillfällen cirkulärledare, det vill säga ledare författade centralt inom arbetarrö-
relsen för publicering i flera tidningar samtidigt. Även om dessa inte författats av med-
arbetare vid tidningen, så rymmer de ibland utsagor om pressen, om arbetarrörelsens 
tidningar och därmed också om den enskilda tidningen vilket gör dem intressanta för 
den här undersökningen. Allt det som publiceras i de enskilda lokaltidningarna, och 
som på något sätt uttalar sig om vad tidningen är, vad den gör, hur eller varför, betrak-
tas som ingående i självbilden och därför relevanta för denna studie.

METOD OCH MATERIAL
I undersökningen analyseras och beskrivs förekomsten av olika idéer i dagstidningars 
meningsproduktion kring den egna verksamheten i de egna tidningarna. Liksom alla 
vetenskapliga analyser måste syfta till att dra slutsatser om materialet (det vill säga 
beskriva det på ett nytt sätt eller på ett sätt som inte direkt framgår av materialet självt) 
innebär de ofrånkomligt också jämförelser med något utanför de texter som stude-
79 Djerf-Pierre, 2009, s. 27.
80 Ibid., se bl.a. s. 31.
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ras.81 Dessa jämförelser kan göras på olika sätt. Här görs i huvudsak en jämförelse över 
tid för att få syn på hur tematiskt besläktade texter, som är publicerade vid olika tid-
punkter, förhåller sig till varandra idémässigt. Jämförelsen handlar alltså om hur vissa 
teman och idéer formulerats av samma aktörer över tid.

Urvalet utgör en viss typ av aktör: enskilda lokala dagstidningar. Analysen är idé-
centrerad och betraktar de undersökta dagstidningarna som en grupp aktörer som 
kan skilja sig åt sinsemellan med avseende på idéernas innehåll. Det viktigaste är alltså 
att analysera idéerna, men också likheter och skillnader över tid, och mellan, de olika 
lokala dagstidningarna. På så sätt kan analysen sägas vara idécentrerad i ett första steg 
för att i nästa bli aktörscentrerad.

Förutom jämförelser mellan olika texter gör jag också kontextualiseringar i syfte 
att sätta texterna och idéerna i ett större sammanhang. En svårighet med att försöka 
beskriva en idé och dess förändring över tid i relation till dess samtid är att bestämma 
sig för vilka sammanhang som är relevanta. I huvudsak gör jag två typer av kontextua-
liseringar. Den första är övergripande och syftar till att kort beskriva den valda tidspe-
rioden ur ekonomiska, politiska och sociala perspektiv. Den andra typen av kontextu-
alisering tar sin utgångspunkt i medielandskapets förändring, i synnerhet ur pressens 
perspektiv. Syftet med detta är att sätta de enskilda texterna i ett sammanhang som 
hjälper mig att göra mer fruktbara och rimliga tolkningar. I avhandlingen presenteras 
kontextualiseringarna i anslutning till de olika empiriska avsnitten för att få den närhet 
mellan texterna och kontexten som underlättar idéanalysen.

Tolkning
Motivet bakom analys- och tolkningsarbetet i denna studie är att det kring pressens be-
tydelse som samhällsinstitution och de självpåtagna uppgifterna kan sägas råda allmän 
konsensus. Att dagstidningen har vissa uppgifter och att den fyller en viss funktion i 
samhället är en utbredd uppfattning, både bland politiker, journalister och medborg-
are.82 Problemet med denna uppfattning är att den är så djupt rotad att det kan vara 
svårt att upptäcka andra aspekter eller att nyansera, relativisera eller problematisera 
denna bild. Det viktigaste motivet för denna historiska och jämförande undersökning 
av dagstidningarnas självbilder är därför just att nyansera och därigenom komplicera 
och problematisera bilden av pressens mer eller mindre tidlösa uppgifter och funktion 
i samhället. Studien tar alltså som sin utgångspunkt, sin förförståelse, att förändringar 

81 Ludvig Beckman, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, 2005, s. 49 och 
51f.
82 Jesper Strömbäck, 2003, s. 7f. Strömbäck refererar till en studie av Demokratiinstitutet som visar 
att ”mediernas demokratiska funktioner” har ett ”överväldigande stöd hos såväl medborgare som hos 
journalister och politiker”. Mellan 95 och 99 procent av alla tillfrågade anser till exempel att den så kallade 
informationsuppgiften är mycket eller ganska viktig. Se även Jesper Strömbäck, Gäster hos verkligheten: en 
studie av journalistik, demokrati och politisk misstro, 2001, s. 136–164.
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har ägt rum och att dessa periodvis också är betydande med avseende på självbilderna 
och de olika aspekter av dagstidning som de rymmer.

Den etablerade bilden av pressens mer eller mindre tidlösa uppgifter och funktion 
motverkar andra tolkningar. Den kräver med andra ord att forskaren anstränger sig 
för att hitta andra aspekter. Ett sätt att göra tolkningar som säger något väsentligt och 
nytt om ett välbekant fenomen är alltså att studera hur idéer kring det formulerats och 
förändrats över tid. 

Att tolka är att ”berätta att vi ser något som något”, som Per-Johan Ödman uttryck-
er det.83 För att tolkningarna skall bli intressanta krävs enligt honom att de går från del 
till helhet och från helhet till del vilket betyder att den tolkande verksamheten innebär 
en ständig ”kontextualisering och de-kontextualisering, en ständig totalisering och 
de-totalisering”.84 Totalisering avser hur stor del av verkligheten vi omsluter med våra 
tolkningar. I denna undersökning sker tolkningen i olika steg. Först handlar det om 
den enskilda texten och de idéer som den rymmer. De olika stegen i analys och tolk-
ningsarbetet, från den enskilda utsagan och texten till helheten av liknande utsagor 
och texter, från den enskilda dagstidningen vid en viss tidpunkt till de andra dagstid-
ningarna i undersökningen under hela den undersökta perioden, samt de samhälleliga 
kontexterna, beskriver hur denna studie försöker röra sig mellan delarna och helheten.

Det sista steget i analys- och tolkningsarbetet är dock det viktigaste eftersom det 
syftar till att formulera en sammanfattande bild av självbildernas innehåll och föränd-
ring i den undersökta perioden.

Tidningarna i undersökningen
Det viktigaste kriteriet för val av fall har, som nämnts ovan, varit att undersöka en-
skilda lokala dagstidningar istället för pressen som institution på ett nationellt plan. 
Undersökningen omfattar fyra tidningar i Gävleborgs län och ett motiv till det är att 
studera tidningar inom samma geografiska kontext. Ett annat motiv till valet är att 
tidningarna i Gävleborg består av både småstadstidningar och landsortstidningar – de 
vanligaste tidningstyperna i Sverige under hela den period jag undersöker. Det finns 
också ett praktiskt motiv, nämligen att Gävleborgstidningarna är bekanta för mig se-
dan tidigare.85

I undersökningen ingår socialdemokratiska Arbetarbladet (1902–) och liberala 
Gefle Dagblad (1895–) i Gävle, socialdemokratiska Söderhamns-Kuriren (1895–) i Sö-
derhamn samt liberala Ljusnan i Bollnäs (1912–). Nedslag har också gjorts i större 
jubileumsnummer i centerpartistiska Hudiksvalls Tidning (1909–) och nedlagda kon-

83 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2007, s. 13.
84 Ibid., s. 72.
85 I egenskap av adjunkt vid Högskolan i Gävle har jag använt den lokala och regionala pressen som 
exempel i undervisningen. Jag har även inom ramen för ett forskningsprojekt studerat gävleborgspressen 
i ett historiskt perspektiv, se Eva Åsén Ekstrand & Mats Hyvönen, ”Idrott mellan nationalkänsla och 
lokalpatriotism”, Fram träder Bergslagen: nytt ljus över gammal region, 2009.
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servativa Norrlands-Posten (1837–1956). Poängen med att inkludera också dessa tid-
ningar är att i särskilt intressanta exempel belysa vissa aspekter av meningsproduktio-
nen. Det motiveras i Norrlands-Postens fall av att tidningen redan 1937 fyller hundra 
år och att det första omfattande jubileumsnumret publiceras då. Även vad gäller Hu-
diksvalls Tidning motiveras tillägget av de intressanta reflektioner som görs i tidningen 
i slutet av undersökningsperioden kring det föränderliga medielandskapet. 

De fyra lokaltidningar som ingår i undersökningen startades mellan åren 1895 
och 1912 med det uttalade syftet att på olika sätt utmana det konservativa privilegie-
samhället. Perioden är intressant som en av många omvälvande perioder i presshis-
torien. När Gefle Dagblad startas 1895 finns i Gävle redan konservativa Gefle-Posten 
(1864–1941) och liberala (men med tiden allt mer konservativa) Norrlands-Posten. 
Gefle Dagblad når dock, trots konkurrensen, omedelbart stora framgångar både upp-
lagemässigt och ekonomiskt.

När Arbetarbladet startas 1902 finns alltså fyra dagstidningar i staden. I mellan-
krigstiden hårdnar konkurrensen om läsarna och 1941 köper Gefle-Posten upp Norr-
lands-Posten och tidningarna slås samman under namnet Norrlands-Posten med Ge-
fle-Posten som undertitel. Sammanslagningen räcker dock inte för att rädda kvar den 
konservativa tidningen och liksom många andra orter på 1950-talet drabbas Gävle av 
tidningsdöden 1956.

Den stora skillnaden mellan Gefle Dagblad och Arbetarbladet är, och har hela ti-
den varit, spridningen i utgivningsområdet. Gefle Dagblad har övertaget på den för 
annonsmarknaden viktiga huvudorten Gävle, medan Arbetarbladet har övertaget i 
många av de annonsmarknadsmässigt svagare mindre orterna i spridningsområdet. 
Eftersom Gävle är en mer lukrativ annonsmarknad har Gefle Dagblad kunnat förlita 
sig på större annonsintäkter än konkurrenten. 

I januari 1997 började Gefle Dagblad ge ut tidningen sju dagar i veckan och snart 
följde Arbetarbladet efter. Den långa och periodvis hårda konkurrensen upphörde del-
vis i samband med att tidningarna uppgick i samma koncern 2003. I och med det 
inleddes ett omfattande samarbete vilket bland annat innebar att tidningarnas sportre-
daktioner slogs ihop till en gemensam.

När Söderhamns-Kuriren grundades 1895 fanns i Söderhamn liberala Söderhamns 
Tidning (1878–1963). På 1950-talet passerar Kuriren sin konkurrent upplagemässigt 
och Söderhamns Tidning gick i graven 1963. I Bollnäs startas Ljusnan 1912 som ett svar 
på att den tidigare frisinnade Bollnästidningen blev ett högerorgan. Ljusnans framgång 
blev dock snabb och 1952 blev tidningen ensam i Bollnäs.

Ljusnan och Gefle Dagblad har beskrivit sig själva som frisinnade eller liberala un-
der hela perioden mellan 1920-2010 medan Arbetarbladet stått mycket nära arbetarrö-
relsen och socialdemokratin. Söderhamns-Kuriren startades som en frisinnad tidning 
men blev socialdemokratisk efter arbetarrörelsens övertagande 1934. 
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Liksom i övriga landet börjar samarbeten och sammanslagningar att äga rum på 
1990-talet. Söderhamns-Kuriren blev efter A-pressens konkurs 1992 en renodlad lo-
kaltidning för Söderhamn. Tidningen köptes upp 1997 av Ljusdals-Postens ägare vilka 
senare bildade Hälsingetidningar tillsammans med centerägda Hudiksvalls Tidning. 
Mittmedia ingick i det konsortium som 2005 köpte Centertidningar och affären inne-
bar bland annat att företaget förvärvade också övriga dagstidningar i Hälsingland. 
Idag har alltså samtliga tidningar i Hälsingland samma huvudägare. I och med att 
Mittmedia dominerar Gävletidningar AB, som sedan 2003 äger Arbetarbladet, så ingår 
samtliga tidningar i Gävleborg numera i samma tidningskoncern.

Mittmedia, som ägs av två liberala stiftelser, har en helt dominerande position på 
tidningsmarknaden i södra Norrland i och med att företaget äger samtliga tolv dags-
tidningar i de sydligaste norrlandslänen. Företaget har under flera decennier succes-
sivt byggt upp denna position genom en rad företagsförvärv.86 Utvecklingen mot en 
koncern startade dock redan 1971 i och med Gefle Dagblads köp av Ljusnan.

Samtliga tidningar har behållit sitt varumärke även om omfattande samarbeten 
inletts på 2000-talet både vad gäller innehåll, tryckning och administrativa funktioner.

Materialet
Undersökningens empiriska material består i huvudsak av jubileumsnummer och ju-
bileumsartiklar men också av prenumerationsanmälningar, egenannonser (både för 
prenumeration och för annonsering), samt texter publicerade i anslutning till större 
förändringar i tidningen såsom redaktörsbyten, förändringar i utgivningen, layouten 
och/eller i formatet. I undersökningen ingår även litteratur som publicerats av, eller 
i nära anslutning till, tidningarna. Denna litteratur betraktas, liksom de texter som 
publicerats i tidningen, som en del av meningsproduktionen kring tidningarna.87 Som 
ett komplement till detta material har även en genomgång gjorts av de klipp som finns 
från de fyra tidningarna i pressarkivet vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala.88 

86 Staffan Sundin, Den svenska mediemarknaden 2011, 2010, s. 14.
87 Böckerna som ingår i undersökningen är: Gefle dagblad 90 år: tidningen i tiden, 1985, Tord Bergkvist, 
Från Gefle Dagblad till MittMedia: 111 år av utveckling, 2006, Ulf Ivar Nilsson, För en lyckligare 
mänsklighet: 100 år med Arbetarbladet, 2002 samt Yngve Möller, Mina tre liv: publicist, politiker, diplomat, 
1983. 
88 Arkivet innehåller klipp ur svensk dagspress och omfattar artiklar av politiskt eller statsvetenskapligt 
intresse, företrädesvis ledande artiklar, fristående artiklar, recensioner, biografiska artiklar och 
referat av politiska tal, i viss utsträckning även utrikeskrönikor samt brev från tidningarnas egna 
utrikeskorrespondenter. Klippen är tematiskt indelade under en mängd olika rubriker. Jag har gått igenom 
de klipp som finns under huvudrubriken ”Press, tryckfrihet” (Pr) mellan åren 1951 till 1979, det vill säga 
de åren som Gävleborgstidningar funnits med i urvalet (Arbetarbladet finns med i urvalet från 1951, Gefle 
Dagblad från 1957 och Hudiksvalls Tidning mellan åren 1966–1981).
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Utöver detta har också en genomgång gjorts av Svensk tidningsindex 1953-1960, Svens-
ka tidningsartiklar 1961-1999 samt Artikelsök från 1999-2010.89 

För att hitta intressanta egenannonser har nedslag gjorts i samtliga tidningar i de-
cember månad varje år mellan 1920 och 2010. De annonser som valts ut för analysen 
har det gemensamt att de säger något väsentligt om tidningen och/eller varför man ska 
prenumerera på eller annonsera i tidningen.

Gemensamt för de texter som ingår i undersökningens material är att de på nå-
got sätt, ur någon aspekt, beskriver, diskuterar och/eller reflekterar kring den enskilda 
tidningen och/eller pressen som institution. Nedan följer en tabell där antalet artiklar 
och annonser som valts ut i respektive tidsperiod framgår. Tabellen beskriver det brut-
tourval som gjorts, det vill säga alla artiklar och annonser i december månad, i jubi-
leumsnummer eller vid andra särskilda tillfällen som på något sätt argumenterar för, 
beskriver eller diskuterar den egna dagstidningen (mediet, produkten eller företaget), 
pressen, journalistiken eller publiken. Ur detta material har sedan särskilt intressanta 
eller belysande texter och formuleringar använts som exempel i själva avhandlingen.

Arbetarbladet Gefle Dagblad Kuriren Ljusnan

Period Red. Ann. Red. Ann. Red. Ann. Red. Ann. S:A

1920-1945 82 37 47 34 48 42 47 65 402

1946-1965 79 37 53 39 36 31 43 58 376

1966-1995 82 26 79 47 33 27 53 46 393

1996-2010 32 10 11 14 10 21 29 32 159

S:A 275 110 190 134 127 121 172 201

Summa totalt 1330

Red, texter 764

Annonser 566

TABELL 1. Antalet artiklar och annonser som i enlighet med urvalskriterierna valts ut i respektive tidsperiod. 
Det totala antalet artiklar är 1330 fördelade på 764 redaktionella texter och 566 annonser. Det stora antalet 
redaktionella artiklar i Arbetarbladet och Gefle Dagblad i perioden 1966-1995 kommer sig av den särskilda 
fokus som jag ägnat presstödsdebatten i Gävle mellan 1965-1975. Under den pågående debatten publicerar 
Arbetarbladet 21 ledare i ämnet och Gefle Dagblad 16.

Vad gäller det empiriska materialet kan man sammanfattningsvis säga att mängden 
texter som enligt undersökningens urvalskriterier och tillvägagångssätt för materia-
linsamling valts ut minskar något över tid (också om man tar hänsyn till att de olika 
perioderna är olika långa). I mellankrigstiden och i efterkrigstiden är materialet rik-

89 En genomgång har gjorts av samtliga artiklar publicerade i Gävleborgstidningarna under huvudrubriken 
B (från 1953 till 1973). Från och med 1974 finns underrubriken Bs (masskommunikation) och från 1975 
finns underrubriken Bt (publicistik). Från 1975 har genomgången koncentrerats till underrubrikerna Bs 
och Bt. 1984 introducerades Artikelsök, som är en databasversion av arkivet. Denna består av poster från 
1979 och framåt. I databasen Artikelsök finns Arbetarbladet och Gefle Dagblad med endast under åren 
1979 till 2004. Söderhamns-Kuriren, Ljusnan och Hudiksvalls Tidning finns inte med alls.
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ligt. Därefter minskar det gradvis. Materialet varierar även i omfattning med avseende 
på de undersökta aspekterna och över tid.

Bearbetningen och kategoriseringen av materialet har skett på två sätt: För det för-
sta har det organiserats kronologiskt och för det andra tematiskt. De fem aspekterna 
på dagstidning (institutionen, opinionsbildningen, nyhetsförmedlingen, organisatio-
nen/företaget samt publiken) har bildat övergripande frågeställningar till varje enskild 
text. Beroende på den enskilda textens innehåll har den sedan kategoriserats under 
respektive aspekt (en text om till exempel nyhetsförmedling hamnar alltså i kategorin 
nyhetsförmedling). Längre texter rymmer ofta utsagor som berör flera olika aspekter 
och i de fallen har själva utsagorna fått utgöra analysenheter och har kategoriserats 
under respektive aspekt.

Disposition
Den empiriska undersökningen presenteras kronologiskt och i varje kapitel bildar de 
olika studerade aspekterna egna delavsnitt. Varje kapitel omfattar en viss period och 
själva periodindelningen motiveras i första hand empiriskt. Varje kapitel inleds med 
kortare kontextualiseringar och avslutas med en diskussion. I avhandlingens avslutan-
de kapitel, konklusionen, presenteras studiens viktigaste resultat.

Den första perioden, 1920-1945, omfattar mellankrigstidens begynnande och med 
tiden ökade betoning på nyhetsförmedling framför opinionsbildning. I den följande 
perioden, 1945-1965, accentueras betoningen på nyhetsförmedling. Skillnaden mot 
tidigare handlar främst om institutionella perspektiv inom arbetarrörelsepressen. Ett 
tydligare brott finns i nästa period, 1965-1995, där betydande förändringar sker i själv-
bilderna ur flera olika perspektiv. Det sista empiriska kapitlet, som omfattar perioden 
1995-2010, motiveras i första hand kontextuellt – det är i tiden efter 1995 som internet 
får sitt bredare genomslag i de svenska hemmen. I den sista perioden är texterna något 
färre i jämförelse med tidigare även om man tar hänsyn till den kortare tidsperioden. 
Den stora skillnaden mellan den sista perioden och de föregående är att texterna som 
motsvarar urvalskriterierna generellt är mindre argumenterande, det vill säga att de i 
regel är kortare och att de inte lika offensivt eller med samma självklarhet framhåller 
den lokala dagstidningens betydelse i olika avseenden.

I de olika perioderna dominerar olika aspekter i det empiriska materialet vilket 
blir tydligt i det utrymme som de olika aspekterna får i de olika empiriska kapitlen. 
I kapitelrubrikerna har jag gjort ett försök att sammanfatta det som innehållsmässigt 
dominerar självbilden i respektive tidsperiod.
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MELLAN POLITIKEN OCH 
TIDNINGSMARKNADEN  

(1920–1945)

Den övergripande frågan för detta kapitel handlar om hur de lokala dagstidningar-
na profilerade sig inför läsarna i mellankrigstiden då tidningsmarknaden växte och 
dagstidningarna började förändrades i riktning mot allmänna nyhetstidningar. Hur 
beskrevs, diskuterades och marknadsfördes de lokala dagstidningarna med avseen-
de på deras politiska och kommersiella syften i en period då också konkurrensen på 
tidningsmarknaderna blev allt hårdare? Vilka aspekter av dagstidning betonar man i 
profileringen? Med fyra lokaltidningar, två liberala och två socialdemokratiska i södra 
Hälsingland och i Gävle som undersökningens huvudsakliga exempel ställer jag också 
frågan om det finns geografiska och/eller politiska skillnader mellan tidningarna med 
avseende på hur de profilerar tidningsföretaget och tidningsprodukten.

KONTEXTEN: TURBULENS OCH REFORMER
1920-talet sägs ofta vara det årtionde då just det svenska samhället moderniserades på 
allvar. De tre föregående decennierna innebar en omvälvande utveckling där Sverige 
gick från att i slutet av 1890-talet vara en av de minst urbaniserade och industrialisera-
de nationerna i västra Europa till att höra till de snabbast utvecklade. Perioden 1912-
1920 brukar betecknas som särskilt dramatisk med svåra kriser och djupa menings-
skiljaktigheter mellan olika grupper i samhället.90 Första världskriget och den ryska 
revolutionen bidrog till att också världen utanför Sverige framstod som orolig, hotfull 
och därför viktig att vara informerad om vilket bidrog till dagstidningarnas ökade 
betydelse, inte minst som nyhetsförmedlare.91 

90 Se t.ex. Stig Hadenius, Modern svensk politisk historia: konflikt och samförstånd, 2003, s. 48.
91 Ekecrantz, 2005, s. 99. Ekecrantz anger två förklaringar till pressens ökade betydelse på 1920-talet: De 
dramatiska förändringar som ägde rum såväl i som utanför Sverige ökade efterfrågan på information 
samtidigt som den hårda ideologiska kampen mellan höger och vänster ökade behovet av tidningar som 
plattformar för agitation.
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Under 1920-talet skedde en stark industriell expansion och många av de storföre-
tag som under 1900-talet dominerar det svenska näringslivet utvecklas snabbt.92 Anta-
let industriarbetare ökade och befolkningen bodde i allt större utsträckning i tätorter. 
Landsbygden började elektrifieras och jordbruket så småningom mekaniseras. Skill-
naderna mellan de sociala klasserna var stora och på arbetsmarknaden rådde oro med 
många konflikter. 

I tiden då blockpolitiken etableras präglas det politiska livet av konflikter mellan 
höger och vänster. I höjd med 1928 formuleras folkhemsvisionen av Per Albin Hans-
son och den jämlikhetsidé som denna rymde kopplades också till en nationalistisk 
retorik.93 Folkhemstanken, och retoriken, vann stöd inom arbetarrörelsen och innebar 
så småningom också en successiv förskjutning från klasspolitik till folkhemspolitik. 

I början av 1930-talet rådde svår ekonomisk kris i Sverige. Rekordhög arbetslös-
het gjorde läget på arbetsmarknaden spänt med strejker och våldsamma sammanstöt-
ningar mellan strejkande arbetare och strejkbrytare. Enligt Tommy Möller utnyttjades 
Ådalskravallerna 1931 av Per Albin Hansson för att misskreditera socialdemokraterna 
till vänster och därigenom befästa den samförståndsinriktade folkhemslinjen i parti-
et.94

I valet 1932 nådde socialdemokraterna och Bondeförbundet stora framgångar 
och efter krisuppgörelsen (den så kallade kohandeln) mellan partierna skapades en 
stabil majoritet i andra kammaren, vilket så småningom bildade förutsättningen för 
den politik som tog sin början före andra världskriget och som fick sin fortsättning i 
välfärdspolitiken efter världskriget. Efter krisåren blev konjunkturerna bättre och ar-
betslösheten minskade. På arbetsmarknaden formaliseras an ny anda mellan parterna 
i det huvudavtal som tecknades mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och Landsor-
ganisationen. Den svenska modellen och dess betoning på samförstånd hade nu fått 
sin viktigaste manifestation i det så kallade Saltsjöbadsavtalet.95

Industrialiseringen gick, som ekonomhistorikern Lennart Schön skriver, hand i 
hand med omvälvande förändringar av informationen i samhället.96 För pressens del 
innebar många av de förändringar som ägt rum före 1920 stora möjligheter. Tekniskt 
möjliggjorde telegrafins utveckling från 1860- och 1870-talen att nyheter mycket 
snabbare än förr kunde förmedlas till olika centra och därifrån med telefonens hjälp 
vidare ut till gles- och landsbygd. Vidare innebar massaindustrins utveckling att pap-
perspriset sjönk betydligt jämfört med tidigare vilket var ett villkor för den massprid-
da tidningen.97 För tidningsproduktionen hade flera innovationer – i synnerhet rota-
tionspressen och maskinsättningen – gjort tidningsframställningen både snabbare och 

92 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, 2007, s. 
247.
93 Tommy Möller, Svensk politisk historia 1809-1975, 2005, s. 97.
94 Ibid., s. 118.
95 Hadenius, 2003, s. 64.
96 Schön, 2007, s. 247.
97 Ibid.
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enklare. Andra förutsättningar för den masspridda pressen var läskunnigheten, som i 
Sverige var hög redan från mitten av 1800-talet.98

Radion blev direkt från starten i januari 1925 en succé räknat i antalet licenser men 
utgjorde ingen allvarlig utmaning till dagstidningarna eftersom den aldrig blev ett re-
klammedium. Till skillnad från till exempel i USA och Storbritannien uppstod heller 
aldrig några större debatter om eller mellan pressen och radion i och med att radion 
i Sverige redan från början, genom statens, Tidningarnas Telegrambyrås (TT), Tele-
grafbyråns och Svenska Tidningsutgivareföreningens (TU) försorg begränsades som 
nyhetsförmedlare.99 Försvaret av pressens intressen mot det snabbare radiomediet såg 
ungefär likadant ut i olika länder trots skillnader i ägarskap och struktur i radioin-
dustrin. I princip överallt var huvudstrategin att hindra radion från att förmedla de 
senaste nyheterna.100 

En expansiv period för lokaltidningarna
Det första världskriget förändrade dagstidningarna. Även om de också fortsättningsvis 
var utpräglat politiska, så blev nyheterna en allt viktigare del av innehållet. Efter kri-
get, i vilken pressen spelat en betydande roll som krigshetsare, började så småningom 
också ett objektivitetsideal göra sig gällande.101 Tidningarna breddades genom att nya 
typer av innehåll, till exempel sporten och de tecknade serierna, snart gjorde entré på 
sidorna. Räknat i antalet dagstidningar nåddes ett maximum i Sverige 1919 samti-
digt som tidningarna blev större i flera avseenden; innehållsmässigt, som företag och 
vad gäller antalet läsare. Den expansiva och föränderliga tiden efter första världskriget 
och det demokratiska genombrottet har, som nämndes i inledningen, benämnts både 
Guldåldern och Kulmen i presshistoriska översikter.102 

I samband med TU:s tjugofemårsjubileum 1923 publicerades en minnesskrift i vil-
ken pressens utveckling under det senaste kvartsseklet skildrades.103 I Arbetarbladet 
refererades innehållet i skriften med särskild tonvikt vid de ökade kostnader, som ut-
vecklingen inneburit för tidningsföretagen. Referatet blir till ett försvar för de senaste 

98 Daniel Hallin & Paolo Mancini formulerar tre idealtypiska modeller som beskriver tre olika historiska 
utvecklingsspår som mediesystemen i Västeuropa och USA följt från 1800-talet och framåt. De tre 
idealtypiska modellerna (den polariserade pluralistiska i länderna kring medelhavet, den liberala i 
länderna vid nordatlanten samt den korporativt demokratiska i Nordeuropa) har vissa typiska drag som 
kan förklaras av historiska skillnader mellan dessa olika regioner. I Sverige, till exempel, sägs den stora 
läskunnigheten ha legat till grund för en tidig och omfattande presskonsumtion. Daniel Hallin & Paolo 
Mancini, Comparing media systems: three models of media and politics, 2004.
99 Från att sändningarna formellt startade i januari 1925 dröjde det ända till 1937 innan radion fick en 
egen nyhetstjänst. Intressenterna i bildandet av AB Radiotjänst var överens om att företaget enbart skulle 
förmedla nyheter från TT på tider som innebar så liten konkurrens för tidningarna som möjligt. Per 
Rydén, ”Guldåldern (1919–1936)”, Den svenska pressens historia III, Det moderna Sveriges spegel (1897-
1945), 2001, s. 175.
100 Jane Chapman, Comparative Media History, 2005, s. 155f.
101 Michael Schudson, Discovering the news: a social history of American newspapers, 1978.
102 Se Lundström, Rydén & Sandlund (red.), 2001 samt Holmberg, Rydén & Oscarsson, 1983.
103 T.U. tjugufem år: minnesskrift till Svenska tidningsutgivareföreningens 25-årsjubileum, 1923.
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årens höjningar av tidningspriset och läsarna får lära sig att dagstidningarna ”på en 
jämförelsevis kort tid vuxit ut till stora företag, som kräva betydande kapital, dyrbar 
teknisk utrustning och en stor personalstyrka”.104 Större upplagor hade medfört ökade 
kostnader för papper, tryckfärg och klichématerial men framförallt, betonades det i 
artikeln, hade den ökade efterfrågan på nyheter inneburit mycket större utgifter för 
både telegram och telefoner. Läsarna framhålls som drivkraften bakom utvecklingen, 
det är nämligen ”allmänhetens oavlåtligt ökade krav på dagsprässen” som drivit på 
moderniseringen av tidningarna. I artikelns avslutning konstateras att utvecklingen 
inte går att stoppa eller vända bakåt. I höjd med 1923 är, menar man såväl på TU som 
på Arbetarbladet, dagstidningen en annan produkt än vad den var tidigare:

Kunde man återvända till 1914 års standard för en tidnings omfång och innehåll så skulle 
givetvis prenumerationspriset kunna sänkas. Men allmänheten skulle knappast finna sig 
i en sänkning av tidningarnas kvalitet. Den har vant sig vid att ställa stora krav på sin tid-
ning och är kanske också mera beroende av tidningens nyhetsmaterial än förr.105

Oavsett vilka mått vi använder är det emellertid svårt att beskriva Arbetarbladet som 
ett stort företag 1923. Tre år tidigare hade man förvisso köpt en begagnad rotation-
spress av Aftonbladet samtidigt som man installerat en fjärde sättmaskin, men på 
redaktionen fanns endast sex medarbetare.106 Hos lokalkonkurrenten Gefle Dagblad 
fanns vid samma tidpunkt fyra fast anställda medarbetare i redaktionen107 och på Ljus-
nan utgjorde chefredaktören fram till 1927 hela redaktionspersonalen108. När Söder-
hamns-Kuriren (Kuriren)109 togs över av arbetarrörelsen 1934 bestod redaktionen av 
tre medarbetare.110 

Omfångsmässigt var tidningarna relativt små. Arbetarbladet, liksom konkurrenten 
Norrlands-Posten, bestod i början av 1920-talet av fyra sidor medan Gefle-Posten och 
Gefle Dagblad rymde mellan sex och åtta sidor. Både Kuriren och lokalkonkurrenten 
Söderhamns Tidning var fyrsidiga medan Bollnästidningarna varierade mellan fyra 
och åtta sidor. 

En jämförelse mellan åren 1920 och 1945 visar att mycket av den utveckling som 
TU beskrev 1923 fortfarande låg framför lokaltidningarna i Gävle och södra Hälsing-
104 ”Tidningarnas prenumerationspris”, Arbetarbladet 22/12 1923.
105 Ibid.
106 ”Tjugo år.”, Arbetarbladet 14/3 1922. Se även Nilsson, 2002, s. 91.
107 Bergkvist, 2006, s. 48.
108 Signaturen Jek., ”Den långa arbetsdagen med Ljusnan”, Ljusnan 20/9 1962. 
109 Härifrån och nedåt används benämningen Kuriren. Söderhamns-Kuriren byter namn vid flera tillfällen: 
från 1895-1967 heter tidningen Söderhamns-Kuriren och mellan 1967-1981 heter den Söderhamns-
Hälsingekuriren. Mellan 1981-2007 heter tidningen enbart Hälsinge-Kuriren och 2007 får den sitt 
nuvarande, nygamla namn: Söderhamns-Kuriren.
110 Anders Sundström, ”En smedhalva blir reporter”, Söderhamns-Kuriren 15/9 1945. Hur det såg ut på 
Kuriren i början av 1920-talet vad gäller redaktionens storlek har jag inte hittat några uppgifter om. Fram 
till 1934 och arbetarrörelsens övertagande av tidningen skedde täta ägarskiften (i vissa fall varade ägandet 
bara någon månad) och kanske är det också därför som uppgifter och berättelser från denna period lyser 
med sin frånvaro. Med tanke på tidningens låga upplaga i mellankrigstiden finns ingen anledning att tro 
att den på något sätt skiljde sig från Ljusnan vad gäller bemanningen.
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land. På 25 år upp till fyrdubblades både antalet medarbetare på redaktionerna och 
antalet sidor i tidningarna.111 Arbetarbladet ökade sin upplaga med nästan 67 procent 
och Gefle Dagblad med drygt 42 procent medan Ljusnan nästan fördubblade sin. Kuri-
rens upplaga ökade också rejält även om den fortfarande var blygsammare än de andra 
tidningarnas.

Arbetarbladet Gefle Dagblad Kuriren Ljusnan

År Frekv, Sidor Uppl. Frekv. Sidor Uppl. Frekv. Sidor Uppl. Frekv. Sidor Uppl.

1920 6/v. 4 10 500 6/v. 6-8 12 000 3/v. 4 3 000 3/v. 4-8 7 000

1945 6 12-16 17 500 6 12 17 100 6 8 6 577 6 10-12 13 811

TABELL 2. Utgivningsfrekvens, sidantal och upplaga 1920 och 1945. I tabellen redovisas det normala sidantalet 
eller det intervall inom vilket sidantalet varierar under året. Kurirens upplaga 1945 omfattar även editionen Häl-
singlands Folkblad som övertogs från Arbetarbladet 1934. Källa: Nya Lundstedt, Kungliga biblioteket.

Även om utvecklingen var betydande i kvantitativa termer, så skedde de mest intres-
santa förändringarna under mellankrigstiden i innehållet men också i synen på dags-
tidningarnas självpåtagna uppgifter. 

Populariserad partipress
I sin undersökning av journalistikens utveckling och självbild under 1900-talet slår Jan 
Ekecrantz och Tom Olsson fast att i mellankrigstiden hade politiken upphört att vara 
dagstidningarnas viktigaste försäljningsargument. Istället hamnade opartiskheten och 
tillförlitligheten i första rummet. I en jämförelse mellan åren 1910 och 1935 i Arbe-
tarbladet menar de att tidningen går från en systemkritisk position till en systemlojal: 
”Borta är det polemiska utanförskapet”.112 Förändringarna var störst i arbetartidning-
arna, som går från att vara medlemsblad och partiorgan till mer allmänna nyhetstid-
ningar, men det skedde också en mer generell omorientering inom hela dagspressen 
och i synnerhet i det som Ekecrantz och Olsson benämner ”normaljournalistiken”. 
Förklaringen till omorienteringen var enligt dem folkhemsideologin som under sig 
samlade olika partipolitiska och ideologiska riktningar vilket bidrog till att tidningar-
na kunde inta en mer distanserad och opartisk ställning i journalistiken. På tidnings-
marknaden kunde därför ”Ett övergripande politiskt förnuft […] samverka med ett 

111 Gefle Dagblad har fyra fast anställda medarbetare i redaktionen i början av 1920-talet som utökas 
med en person 1928. Knappt tjugo år senare rymde redaktionen tillsammans med annons- och 
ekonomiavdelningen 22 personer. En liknande utveckling, om än i något mindre skala, gäller för de tre 
övriga tidningar som utgör avhandlingens primära exempel. Se Bergkvist, 2006, 83.
112 Ekecrantz & Olsson, 1994, s. 174-175.
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kommersiellt.”113 Genom att partipolitiken tonades ner kunde tidningarna vända sig 
till bredare publiker.114

Om pressen tidigare främst var till för en elit, så nådde den från 1800-talets slut 
allt fler läsare från allt fler sociala kategorier. I mellankrigstiden kan man säga att 
dagstidningen blir en produkt för i princip alla – en verklig massprodukt i de vanliga 
människornas århundrade, som historikern Eric Hobsbawm kallar 1900-talet.115 Po-
pulariseringen av pressen innebar emellertid inte att tidningarna övergav politiken 
(även om det på sina håll uttrycktes oro över pressens minskade intresse för den116) 
eller förlorade sin politiska betydelse. Mellankrigstiden var periodvis turbulent och 
tidens många stora frågor, liksom ekonomiska kriser, satte dagstidningen i centrum 
både som aktör i, och arena för, debatten.

Lars-Åke Engblom menar att dagstidningen i samband med kampen för allmän 
rösträtt blev en politiskt allt viktigare massprodukt och att den också fortsatte att vara 
det långt efter demokratins förverkligande.117 Det har också framhållits att i mellan-
krigstiden var partipolitiken den styrande principen i journalistiken.118 Till exempel 
drar Sigurd Allern och Mark Blach-Ørsten i sin genomgång av forskning om relatio-
nen mellan medierna och politiken slutsatsen att pressen fram till televisionens ge-
nombrott i första hand utgjorde en kanal mellan politiken och medborgarna. Även om 
utvecklingen mot omnibustidningar och försök till journalistisk professionalism också 
sägs karakterisera denna period, så beskrivs pressen framförallt som lojal mot partier 
och att den var beroende av, och integrerad i, partisystemet.119

113 Ibid., s. 175.
114 Även Tomas A. Odén framhåller avideologiseringen av nyhetsmaterialet men också breddningen 
av det redaktionella innehållet som de viktigaste faktorerna bakom dagstidningarnas framgångar i 
mellankrigstiden. I landsortspressen representerade dessa faktorer ”den grundläggande idén att göra 
tidningar för den breda publiken”. Tomas A. Odén, ”Ägarfamiljer i en partipolitisk tid”, Ledarskap i 
framgångsrika tidningsföretag: en studie av tidningsledarna på Borås tidning, Nya Wermlands-tidningen, 
Sundsvalls tidning, Barometern och Jönköpings-posten under 180 år, 2009, s. 225.
115 Historikern Eric Hobsbawm har beskrivit det korta 1900-talet (från första världskrigets början till 
järnridåns fall) som de vanliga människornas århundrade. Perioden 1914-1945 kännetecknas enligt 
honom bland annat av att ”De konstarter (eller rättare sagt underhållningsformer) som blev förhärskande 
var de som riktade sig till de breda massorna.” Eric J. Hobsbawm, Ytterligheternas tidsålder: det korta 
1900-talet: 1914-1991, 1997, s. 223-225. I Sverige gjorde arbetstidsreformen (åttatimmarsdagen, 
beslutad 1919) att många också fick mer tid till konsumtion av massmedier och nöjen. I denna tid när 
massmedierna (filmen, grammofonskivan, radion) blev ett dagligt inslag i allt fler människors liv blev 
dagstidningen både bredare och mer populär i sitt innehåll. 
116 Jarlbrink, 2009, s. 199-200.
117 Lars-Åke Engblom, Arbetarpressen i Göteborg: en studie av arbetarpressens förutsättningar, 
arbetarrörelsens presspolitik och tidningskonkurrensen i Göteborg 1890-1965, 1980. Se även Lars Åke 
Engblom, ”Pressen”, Signums svenska kulturhistoria: 1900-talet, 2009, s. 57. När rösträttsreformen till slut 
genomfördes och det första valet ägde rum hade andelen röstberättigade ökat från drygt 20 till drygt 54 
procent av befolkningen vilket enligt Hadenius gjorde att dagstidningarnas betydelse för politisk agitation 
och organisering blev ännu större än vad den varit tidigare. Se Hadenius, 2003, 51.
118 Se till exempel Monika Djerf-Pierre, ”Journalistikens kön: Fältets struktur och logik under 1900-talet”, 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 2003:2, s. 31-35.
119 Sigurd Allern & Mark Blach-Ørsten, ”The News Media as a Political Institution: A Scandinavian 
Perspective”, Journalism Studies 12:1, 2011, s. 99.
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Johan Jarlbrink problematiserar bilden av en partipress för vilken politiken själv-
klart var det viktigaste. Han menar att i takt med att pressen avpolitiserades och indu-
strialiserades kom nyheterna snart att bli journalistikens och dagstidningens viktigaste 
fokus och innehåll.120 Partipressen var tvungen att underkasta sig en journalistisk ny-
hetsvärdering för att locka till sig läsare.121 I sin analys av transmediala berättelser om 
journalistrollen visar Jarlbrink hur den ökade betoningen på nyheter förde med sig 
att gamla ideal började brytas mot nya. Medan snabba nyheter i seklets början imte 
var oundgängliga för en dagstidning, så var situationen en annan på 1920-talet – ing-
en ifrågasatte längre att snabba nyheter hörde till en dagstidnings givna innehåll.122 
Frågan kring vilken idealen bröts mot varandra handlade enligt Jarlbrink ytterst om 
dagstidningens och pressens egentliga uppgift: är den i första hand en opinionsbildare 
eller är den en nyhetsförmedlare? Medan opinionsbildare och kulturskribenter repre-
senterade det gamla (det traditionella idealet om bildning och opinionsbildning) så 
representerades det nya av nyhetsjägaren och reportern. 

De växande tidningsföretagen och tidningarna kunde dock rymma såväl det gamla 
som det nya. Uppdelningen av tidningens innehåll i olika delar – departementalise-
ringen – bidrog också till att opinionsbildningen, nyhetsförmedlingen och förströel-
serna kunde samsas inom samma tidningsnummer och tidningsföretag. Medan Per 
Rydén menar att det fortfarande fanns plats för de stora personligheterna i den indu-
strialiserade och kommersialiserade pressen, så hävdar Jarlbrink att ”de nya personlig-
heterna formades i samma pressar som krossade de gamla”.123 

Att dagstidningar både agiterar, informerar och underhåller var inget nytt på 
1920-talet. Däremot kom den ökade betoningen på just nyheter att påverka hur dags-
pressens självpåtagna uppgifter och samhälleliga funktion diskuterades och definiera-
des såväl i som utanför branschen.

Ett liberalt försteg i konkurrensen
Fram till 1920-talet gällde det generellt att de lokala tidningarna kunde expandera 
parallellt på en expansiv marknad.124 I mellankrigstiden hårdnar konkurrensen mellan 
de många tidningarna och perioden mellan 1914–1939 beskrivs av Thomas A, Odén 
som ”tiden då allt avgjordes, då vinnarna på de lokala tidningsmarknaderna skilde ut 
sig från mängden lokala blad”.125 I mellankrigstiden var pressen alltså en föränderlig 
tillväxtbransch med många aktörer som slogs om den växande skaran läsare. I höjd 

120 Jarlbrink, 2009, s. 193-207.
121 Ibid., s. 263.
122 Ibid., s. 236.
123 Rydén, 2001, s. 259 och 257, Jarlbrink, 2009, s. 236. I fiktionens värld, i spelfilmen och i skönlitteraturen 
– en central del i formandet av journalistrollen och synen på den – rådde det enligt Jarlbrink ingen tvekan 
om vilka som var den moderna tidens vinnare, nämligen reportern och nyhetsjägaren. För citatet, se 
Jarlbrink, 2009, s. 245.
124 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011, s. 69.
125 Odén, 2009, s. 118.
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med första världskrigets slut hade de liberala och de socialdemokratiska tidningarna 
dock skilda utgångslägen för att konkurrera på marknaden. 

I jämförelse med de socialdemokratiska tidningarna etablerades de liberala ti-
digt. Under 1900-talets första decennier, då en kamp om nya läsare bland arbetare 
och tjänstemän pågick, blev försprånget en viktig fördel. Lars-Åke Engblom skriver 
att de liberala tidningarna var ”väl inarbetade när det blev vanligt att prenumerera på 
en dagstidning i svenska hemmen”.126 Lars Engwall menar att de liberala tidningarnas 
tidigare etablering också innebar att de ”etablerades i allmänhetens medvetande som 
Tidningen med stor T och kom därmed att bestämma allmänhetens uppfattning om 
hur en tidning skulle se ut”.127

En annan viktig skillnad handlade om ägandet. Medan de socialdemokratiska 
tidningarna startades som, och under en lång tid fortsatte att vara, integrerade delar 
av partiorganisationen, så utgjorde de liberala tidningarna snarare ett externt kom-
plement till partierna.128 Arbetarrörelsens övergripande mål att utgivningsområdena 
skulle sammanfalla med partidistrikten (det vill säga länen) innebar problem för tid-
ningsföretagen och deras konkurrensförmåga. De enskilda liberala tidningsföretagen 
hade ett större handlingsutrymme och kunde istället koncentrera sig på mer naturliga 
geografiska marknader i och kring utgivningsorten. 

Engblom ställer frågan hur det kom sig att den liberala pressen blev störst på 
1900-talet. Han finner flera förklaringar, både politiska, ekonomiska och journalistis-
ka men den huvudsakliga slutsatsen blir att ”Den liberala pressen har varit överlägset 
bäst på att förena politisk profilering med ett marknadstänkande.”129 I den hårdnande 
konkurrensen och i den omorientering som dagstidningarna genomgår i mellankrigs-
tiden hade liberala tidningar ett försteg, i synnerhet genom att tidigt ha riktat sig till en 
socialt bred läsekrets och genom att framgångsrikt kombinera opinionsbildning med 
nyhetsförmedling.

MEDIET ÄR INSTITUTIONEN
En återkommande beskrivning på 1920-talet är att dagstidningsmediet, som verktyg 
för politisk mobilisering, är vida överlägset både möten och olika typer av tillfällig-
hetstryck, i synnerhet när tiderna är fyllda med komplicerade frågor. Sommaren 1922 
framhålls till exempel i frisinnade Ljusnan att tidens stora frågor såsom arbetslösheten, 
den industriella depressionen, jordbruksnäringens svåra situation och tullskyddsfrå-

126 Lars-Åke Engblom, ”Varför blev den liberala pressen störst?”, Stridsfrågor och stilbildare: liberal press i 
100 års samhällsdebatt, 2005, s. 48.
127 Lars Engwall, ”Ägar- och ledningsformers betydelse för den socialdemokratiska pressens utveckling”, 
Ekonomiska perspektiv i forskning om massmedier: en antologi från Nordicom-Sverige, 1988, s. 45.
128 Svennik Høyer, ”The Rise and Fall of The Scandinavian Party Press”, Diffusion of the news paradigm 
1850-2000, 2005, s. 77.
129 Engblom, 2005, 48.



MELLAN POLITIKEN Och TIDNINGSMARKNADEN (1920-1945)  |  51

gan kräver en engagerad och upplyst allmän opinion, vilken bara kan skapas med hjälp 
av dagstidningar. I Sverige är utgångsläget bra eftersom det finns många tidningar och 
alla vuxna kan läsa. Trots det goda utgångsläget finns det emellertid ett problem, näm-
ligen läsarna själva, eller åtminstone en del av dem. Enligt Ljusnan gör tidningarna sitt 
bästa men många läsare struntar ändå de i längre och utredande artiklarna ”och att få 
den sortens folk att läsa broschyrer eller böcker i [komplicerade] ämnen är omöjligt. 
Däremot äro många av dessa ej så omedgörliga och tröga, då det gäller att bevista 
ett föredrag. Det talade ordet är dessutom för otränade hjärnor mera lättförstått än 
en skriven framställning.”130 Även om tidningarna framhålls som nyckeln till politisk 
framgång menar man att de inte fungerar för alla människor. 

Framhållandet av möten framför tidningar var dock ett undantag från regeln. En 
dryg månad senare publicerar samma tidning en ny ledare om upplysningsarbetet, 
denna gång i anslutning till nykterhetsfrågan. Enligt Ljusnan har den förbudsfientliga 
pressens försökt framställa sig som en vän av nykterhetsrörelsens arbete, och i tidning-
en uttrycker man en oro för att ”på området mindre bevandrade personer lyssna till 
dessa locktoner”.131 Ett sätt att förhindra att förbudsmotståndarna lyckas locka dessa 
till sin sida är att de sanna nykterhetsvännerna mobiliseras i arbetet med att värva lä-
sare till den förbudsvänliga pressen. Spridningen av de nykterhetsvänliga tidningarna 
är viktig därför att även om inte alla närvarar vid nykterhetsföredragen, så läser så 
gott som alla vuxna personer tidningarna. Ledaren avslutas därför med uppmaningen: 
”Kom ihåg, att utgången av förbudsomröstningen till stor del beror på den upplysning 
i saken folket ute i bygderna bibringas genom tidningarna.” Dagstidningen, som för-
medlare av det tryckta ordet, framhålls alltså som helt central för nykterhetskampen 
eftersom individers åsikter och synpunkter i frågan hänger på vilken tidningen de lä-
ser. Några veckor före folkomröstningen 1922 kunde man i Ljusnan läsa att: 

Det tryckta ordets betydelse i den pågående förbudsagitationen får icke förbises. Med till-
hjälp av klart förbudsvänliga tidningar och broschyrer kan man nå mycket längre än med 
det talade ordet, och det tryckta gör ofta starkare intryck på en del människor än det, 
som talas. [---] Försumma bara inte att utnyttja denna möjlighet! På motsidan är man väl 
rustad i detta avseende, ity att som bekant flertalet av våra tidningar ställt sig till rusdryck-
sintressets och den själviska njutningslystnadens tjänst.132

Spridningen av rätt tidningar var med andra ord villkoret för att kampen för nykterhe-
ten skulle segra. I just detta citat är det både det tryckta ordets räckvidd och auktoritet 
som framhålls som argument för att de rätta, det vill säga de förbudsvänliga, dagstid-
ningarna måste spridas till så många som möjligt. Nykterhetsfrågan var, åtminstone 
enligt Ljusnan, lika mycket en kamp mellan olika tidningar som det var en kamp mel-
lan olika idéer.

130 ”Frisinnat upplysningsarbete”, Ljusnan 12/5 1922.
131 ”Sprid den förbudsvänliga pressen!”, Ljusnan 23/6 1922.
132 ”Det tryckta ordets betydelse”, Ljusnan 4/8 1922.
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Dagstidningen ett vapen i politiken
Under 1920-talet återkommer beskrivningar av dagstidningen som ett medium för 
effektiv påverkan, inte minst för den politiska mobiliseringen av läsarna. Det finns 
dock skillnader mellan tidningarna. I Gefle Dagblad liksom i Kuriren före 1934 (inn-
an tidningen togs över av arbetarrörelsen) är den här typen av metareflektioner mer 
sällsynta. I Arbetarbladet, däremot, är det ett återkommande inslag att tidningsmediets 
påverkan på läsarna lyfts fram som ett argument för att alla bör arbeta för tidningens 
stora spridning. Ett representativt exempel på detta finns i det särskilda agitations-
nummer som Arbetarbladet utgav i december 1929. Agitationsnumret spreds i mass-
upplaga runt hela länet och syftet var att visa upp tidningen för så många som möjligt 
för att övertyga potentiella läsare om att den var minst lika bra som de borgerliga 
konkurrenterna. I inledningen till agitationsnumrets ledare finns följande resonemang 
om dagstidningens makt och inflytande:

Att tidningspressen i våra dagar har nått en maktställning, som fullt ut berättigar den 
att heta ”lungan i offentlighetens breda bröst” torde knappast någon vilja bestrida. Allt 
offentligt liv, allt politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt liv är i viss mån beroende av 
tidningspressen. Rörelser och partier utan egna tidningsorgan kunna numera knappast 
tänkas. Sålunda har pressen blivit en makt – en makt i olika idéers och intressens tjänst. 
Och vilka intressen en tidning än företräder, vilka åsikter den än förfäktar, så utövar den 
sitt inflytande. De flesta människor taga i längden alltid i någon mån intryck av den tid-
ning de läsa.133 

I citatet görs en för tiden typisk åtskillnad mellan mediet och innehållet. Dagstidning-
en är en makt därför att den utövar inflytande över läsarna oavsett vilka åsikter som 
förs fram i den och oberoende av vilka åsikter läsarna redan har. Detta inflytande be-
skrivs också som mycket större när budskapen framförs i tidningen än via andra ka-
naler. I artikeln frågar man sig retoriskt varför pressens påverkan är så stor och varför 
broschyrer, föredrag och böcker inte är lika effektiva för politisk mobilisering. Svaret 
på frågan blir att föredragens påverkan är av mera tillfällig natur. Föredraget liknas 
vid ett åskväder ”som kommer med dunder och brak, men som också fort förflyktar”. 
Vidare hörs inte föredraget överallt; det kan höras i ena änden av socknen men inte i 
den andra. 

Problemet med broschyrer och böcker är att de ofta får ligga olästa eller bara blir 
lästa en gång och snart glöms bort. Man kan fråga sig om inte detsamma gäller för 
dagstidningen, det vill säga att innehållet i den också snabbt glöms bort. Svaret från 
artikelförfattaren blir att dagstidningen är ett effektivt verktyg för agitation och mobi-
lisering genom att den återkommer. Tidningen verkar, till skillnad från det politiska 
talet eller pamfletten, med sitt innehåll dag efter dag, år efter år. 

Ett hastigt övergående störtregn förmår ingenting mot en sten. Men den lilla vattendrop-
pen, som oupphörligt faller, urholkar till sist den hårda stenen. Tidningspressen är att lik-

133 Signaturen E.T., ”En viktig uppgift”, Arbetarbladet 14/12 1929.
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na vid droppen, som urholkar stenen. Läsaren påverkas dagligen av sin tidning, medvetet 
eller omedvetet. Detta är i synnerhet fallet med dem, som inte äga någon klart utformad 
politisk uppfattning utan befinna sig i partiernas gränstrakter.134

Detta är motivet till att arbetarrörelsens tidningar måste nå en så stor spridning som 
möjligt. Eftersom tidningarna, om läsaren ger dem tillräckligt lång tid, utövar en på-
verkan, så gäller det att förse så många som möjligt med den rätta tidningen.

I Arbetarbladet berättas ofta att uppgiften för just arbetarrörelsens tidningar ytterst 
är att bana vägen för en ljusare framtid åt arbetarklassen. Om tidningen bara läses till-
räckligt länge av tillräckligt många så kan den väcka intresset för politiken också hos 
de likgiltiga och okunniga genom att ”så ut frön, ur vilka det socialistiska tänkandet 
så småningom uppstår”.135 Liksom i Ljusnan varnas för att motståndarsidans press har 
samma egenskaper och att den sår ut sina frön. Oavsett vem läsaren är så påverkas han 
av den tidning han läser. Läsarna själva tycks vara mer eller mindre försvarslösa mot 
dagstidningens påverkan.

Att dagstidningar har en stor påverkan på sina läsare var vid denna tid en utbredd 
uppfattning bland tidningsmän men också bland forskare och intellektuella.136 Det är 
genom dagstidningarna som opinionsbildningen når de stora massorna och följaktli-
gen är det där som framtiden formas till det bättre – eller sämre. På 1920-talet är det 
ett tema i olika typer av texter, såväl ledare som annonser, att dagstidningen har ett 
stort inflytande på, och makt över, människors tänkande. Inte sällan betonas det stora 
ansvar, som därför följer med tidningsmakeriet. Oroliga tider ställer särskilda krav på 
ansvarstagande av dem som förfogar över det inflytelserika tidningsmediet. Makten 
kan missbrukas, men den kan också – och bör – användas så, att ”den främjar det helas 
nytta och allas välfärd.”137 

Huruvida dagstidningen bidrar till samhällets utveckling eller tillbakagång hänger 
alltså på vem eller vilka som har tillgång till mediet och därmed möjligheten att utöva 
den direkta påverkan, som enligt tidningsmännen tycks vara inbyggd i själva mediet. 
Det är alltså inte de politiska idéernas innehåll, utan förmedlingen av dem som avgör 
om de vinner stöd hos allmänheten eller inte. I fel händer kunde dagstidningsmediet 
alltså användas för att påverka massorna i fel riktning.

Reklamens trollmakt
På 1920-talet framhålls tidningsmediets styrka och förmåga att påverka också i ter-
mer av att den är ett fysiskt medium och därför mindre flyktigt än det talade ordet 
(annonsen är effektivare än försäljaren som snabbt måste vidare till nästa kund, agi-
tationen i tidningen har större påverkan än det politiska mötet därför att texten finns 
134 Ibid.
135 Ibid.
136 Se till exempel Walter Lippmann, Public opinion, 1922, s. 158. Lippmann skrev om medierna som 
effektiva verktyg för manipulation för dem som förstod sig på deras potential för påverkan. 
137 ”Ljusnan 1921.”, Ljusnan 20/12 1920.
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kvar för omläsning). Vidare betonas att tidningen når många människor trots att de är 
geografiskt utspridda. Detta, tillsammans med den kontinuerliga utgivningen, är vad 
som framhålls som förklaringen till tidningens enorma inflytande och makt. Mediets 
makt över medvetandet ger den dess stora samhälleliga betydelse och tidningsmännen 
status som oerhört viktiga personer eftersom det moderna samhällets goda utveckling 
hänger på tidningsmediets egenskaper och tidningsmännens moral.

Dagstidningens stora påverkan på människors tänkande lyfts också fram som ett 
argument för dess överlägsenhet som reklammedium. Kan tidningen forma tänkandet 
i politiska frågor, så kan den naturligtvis också göra det när det gäller konsumtionen. 
I Ljusnan förs 1920 ett resonemang om fördelarna med att göra reklam i tidningen. 
Man skriver att ”tidningsannonsen [ger] ett starkt intryck av publicitet. Den, som lä-
ser en väl komponerad annons vet, att tusentals andra personer också läsa den, och 
däri ligger också en god portion suggestion.”138 Om reklambudskapet framföras via 
tidningsmediet ökar alltså chanserna för att mottagaren av budskapet påverkas. Den 
suggestion, som man skriver om i Ljusnan, kommer sig av att tidningsläsaren vet att 
också otaliga andra ser samma annons. Den gemensamma blicken på annonsen i den 
gemensamma tidningen skänker annonsen en auktoritet som den enligt argumenta-
tionen aldrig kan få i en ensam broschyr, utan dagstidningen som inramning. Just 
denna idé bildar utgångspunkten i Benedict Anderssons begrepp om den föreställda 
gemenskapen, och dagstidningsmediet kunde enligt Ljusnan forma och upprätthålla 
såväl konsumtionsgemenskaper som politiska gemenskaper.139 I detta avseende hade 
arbetarrörelsetidningarna en fördel eftersom man särskilt riktade sig till arbetarna. Att 
Arbetarbladet samlar ”småfolket” blir ett argument för annonsering och man hävdar 
att affärsmännen i allt större utsträckning placerar sina annonser i tidningen eftersom 
de ”mer och mer inse fördelen av att småfolket läser deras annonser”.140 I arbetartid-
ningarna kunde den politiska gemenskap som man representerade också säljas vidare 
till annonsörerna som en särskild målgrupp.

Men dagstidningens verkliga styrka, både vad gäller annonsernas budskap och mer 
generellt, är att den regelbundet återkommer. Argumentationen i Ljusnan är densam-
ma som i Arbetarbladets agitationsnummer ovan: ”Den påtagliga suggestionen leder 
ofta till positiva slutsatser: detta fastän läsaren ofta betvivlar, att allt är sannt [sic] som 
’står i tidningen’: slutligen bringas han att själv t r o, vad han läser.”141 Tidningens styrka 

138 ”Annonsering”, Ljusnan 29/11 1920.
139 Den suggestion som man skriver om i Ljusnan är vad Benedict Andersson avser när han skriver om 
dagstidningen att den är en ”levande symbol för den sekulariserade, historiskt tidsbestämda föreställda 
gemenskapen”, både privat och kollektiv på en och samma gång, där varje läsare är medveten om tusentals 
andra ”vars existens han är säker på men vars identitet han inte har minsta aning om”.  För Anderson 
bildar tidningsläsandet en ritual kring vilken politiska, sociala och kulturella gemenskaper bekräftas 
och reproduceras – en viktig förutsättning i föreställningar om pressens stora betydelse i det moderna 
samhället. Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning, 1993, s. 44f.
140 Arbetarbladet 9/12 1929, annons.
141 ”Annonsering”, Ljusnan 29/11 1920.
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som annonsorgan, liksom dess styrka som opinionsbildare, är att den genom en sorts 
utnötning får de mest skeptiska läsarna att till slut ta till sig budskapen. Mediets makt 
att påverka läsarens tänkande kan alltså användas med samma goda resultat för både 
politiska och kommersiella syften. Även i Ljusnan framhålls tidningens överlägsenhet 
i jämförelse med andra medier, nämligen broschyrer och andra tillfällighetstryck. Den 
som får en vanlig trycksak i handen vet inte hur många som delats ut, men däremot att 
de oftast hamnar olästa i papperskorgen, hävdar man.142

I en liknande annons för annonsering i Kuriren 1926 framhålls att styrkan i tid-
ningen som annonsmedium ligger i den stora spridningen, det vill säga att annonserna 
genom tidningen når tusentals människor som man annars inte skulle nå. Dessutom 
bevaras det som tidningsannonsen har att säga ”bättre i minnet än en massa råd och 
uppmaningar, som skrikas in i örat”.143 Det som läses fastnar alltså bättre i minnet än 
den som förmedlas muntligt. I början av 1920-talet rabblade man i Kuriren upp alla 
tidningsannonsens fördelar i en annons:

Annonsen arbetar under tiden, Ni vilar Eder; verkar under den tid, Eder affär är stängd; 
besöker Edra kunder på deras kontor och affär; ger flera anbud än ett 10-tal resande; kom-
mer till sådana, som ha behov av Eder vara; träffar affärsmannen, då han har tid; verkar 
då Eder kund har intresse; kommer inte i olämplig tid; talar om att Eder firma existerar.144

I just Kuriren publicerades vid flera tillfällen 1923 en annons med rubriken ”Rekla-
mens makt”.145 Att tidningsmediet tillskrivs en nästintill magisk förmåga att påverka 
läsarna betonades i en annons i Ljusnan 1923. Här talar man till och med om ”Rekla-
mens trollmakt” som enligt annonsen ”numera är känd och erkänd av varje affärs-
man”.146 En del av trollmakten är, som i citatet ovan, tidningens förmåga att samtidigt 
finnas på många platser. Medan försäljaren bara kan tala med en kund åt gången talar 
annonsen till många. Och ju fler den når, desto större nytta gör den. Genom tidnings-
mediets stora påverkan utlovas än en gång goda resultat för annonsörerna.

Skillnader mellan tidningarna
Naturligtvis ansåg sig samtliga tidningar i undersökningen företräda idéer för vilkas 
spridning tidningsmediets stora påverkan kunde finna en legitim användning. Även 
om man politiskt kunde stå långt ifrån varandra, så förenas man i synen på tidnings-
mediets egenskaper. När tidningsmediet behandlas i artiklar och annonser, så görs det 
från ett övergripande institutionellt perspektiv. ”Pressen”, med dess ideologiskt och 
politiskt heterogena samling tidningar, var i det avseendet mycket homogen om vi 
följer framställningarna på 1920-talet. I händerna på den som vill påverka andra, de-

142 Ibid.
143 Söderhamns-Kuriren 4/1 1926, annons.
144 Söderhamns-Kuriren 8/12 1922, annons.
145 Se till exempel Söderhamns-Kuriren 5/1 1923, annons.
146 Ljusnan 23/4 1923, annons. 
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ras politiska åsikter eller konsumtion, är tidningen detsamma, nämligen ett effektivt 
verktyg för påverkan. 

Medan den övriga profileringen under 1920- och 1930-talet oftast tog sin utgångs-
punkt i den enskilda tidningen och det enskilda tidningsföretaget, så var det i an-
slutning till tidningsmediets egenskaper som ”pressen” fick en allmän innebörd. Man 
skulle till och med kunna säga att tidningen som medium och dess förmåga att på-
verka läsarna är det som vid denna tidpunkt får beskriva branschen i sin helhet eller 
pressen som institution.

Det finns dock skillnader mellan de undersökta tidningarna. Att det just var Ar-
betarbladet som enträgnast berättade om tidningsmediets betydelse i den politiska 
mobiliseringen har sin förklaring i att tidningen uttryckligen sågs som en del av arbe-
tarrörelsens politiska kamp. I och runt tidningen kunde medlemmarna mobiliseras för 
arbetet mot de gemensamma målen. Även Ljusnan framställdes som ett verktyg för att 
vinna politiska strider, men texter med det budskapet var mer koncentrerade till speci-
fika tillfällen och frågor (till exempel vid val). I Kuriren, som på 1920-talet fortfarande 
är en frisinnad tidning, förekommer artiklar och annonser där dagstidningsmediets 
egenskaper lyfts fram mer sällan och i Gefle Dagblad lyser de med sin frånvaro. Den 
stora skillnaden mellan just Gefle Dagblad och de andra tidningarna i detta avseende 
är att man i annonser och prenumerationsanmälningar konsekvent betonade den egna 
tidningens egenskaper. Medan Arbetarbladet ofta hämtade argument för sin egen bety-
delse för rörelsen i tidningsmediets allmänna egenskaper, så framställde sig frisinnade 
Gefle Dagblad hellre som en i alla klasser och kretsar spridd tidning uppskattad för sin 
korrekta och snabba nyhetsförmedling och sitt i övrigt rika innehåll. Att man drev en 
frisinnad linje var inget som betonades, eller ens alltid nämndes, i marknadsföringen.

Om man ser till hur tidningarna framställer sig som opinionsbildare framträder 
en mer mångfacetterad bild, inte minst vad gäller Arbetarbladet och så småningom 
också Kuriren när den blir en arbetarrörelsetidning. Medan dessa tidningar framstäl-
ler sig som det politiskt och ideologiskt självklara valet för arbetaren, så berättar de 
också, och med tiden allt oftare, att de är ”riktiga” tidningar, det vill säga allmänna 
nyhetstidningar som även rymmer ett brett innehåll av förströelser och annat. I de 
liberala tidningarna är budskapet enklare: man håller en frisinnad linje men är först 
och främst nyhetsförmedlare.

OPINIONSBILDAREN OCKSÅ EN NYHETSFÖRMEDLARE
Vid Arbetarbladets jubileum 1932 berättas på ledarplats hur tidningen utvecklats hand 
i hand med det socialdemokratiska partiet: ”Ömsesidigt ha de två, partiet och tidning-
en, hjälpt fram varandra.”147 Tidningen har förändrats från ett fådagars medlemsblad 

147 ”Tre årtionden”, Arbetarbladet 12/3 1932.



MELLAN POLITIKEN Och TIDNINGSMARKNADEN (1920-1945)  |  57

i seklets början till en modern dagstidning vilket jämförs med ett barns utveckling 
till vuxen. I en lång artikel om Arbetarbladets första tid i Sandviken sägs de som pre-
numererat från starten ”sett tidningen växa upp så att säga från spädbarn till mogen 
människa. De ha hört den envist skrika, men också lyssnat till dess lugna stämma. De 
ha sett den genomgå alla utvecklingsstadier.”148 Att tidningen blivit vuxen betonas än 
en gång i slutet av artikeln och mognaden sägs sammanfalla med att arbetarklassen 
och arbetarrörelsen tillkämpat sig en annan ställning i samhället:

Tidningen har blivit litet annorlunda under de trettio åren, den är lugnare i tonen och 
svalare i temperamentet. Det är inte så tätt mellan åtalen som på den tid, då Fabian [Måns-
son] med sin ungdomliga hänförelse härjade i spalterna. Men den grupp, vars talan tid-
ningen för, intar ju en annan plats i samhället än då. Man ska inte glömma, att även arbe-
tarna blivit annorlunda.149

Vid jubileet betonas på ledarplats och i stort uppslagna artiklar att tidningen i egen-
skap av en arbetartidning har en dubbel uppgift, den ska vara ”väckare och agitator” 
samtidigt som den också måste vara en ”innehållsrik, pigg och vaken dagstidning” 
som förmedlar nyheter, nöjesläsning, annonser och ”för övrigt allt detta väldiga ma-
terial, som utgör en modern dagstidnings innehåll”.150 Följer man argumentationen i 
Arbetarbladets annonser under 1930-talet, så framträder två återkommande argument 
för tidningen. Samtidigt som man framhåller tidningen som ”arbetarnas egen”151 så 
hävdar man också att ingen annan ortstidning ”kan bjuda på ett så värdefullt innehåll 
som Arbetarbladet”152. På 1930-talet är det tydligt att det inte räcker med det ena eller 
det andra. Tidningen måste vara både och, det vill säga både en modern, bred dagstid-
ning och en tidning som politiskt företräder arbetarklassen. 

Kuriren profilerar sig både som en politisk tidning och en allmän nyhetstidning. 
I en anmälan vid nyåret 1926 påstås det att ”man väljer naturligtvis den tidning, vars 
program sammanfaller med de åsikter man hyser” samtidigt som tidningen ”icke blott 
[är] ett politiskt organ, den är även en nyhetstidning, som följer med vad som händer 
och sker icke blott här i orten utan även i in- och utlandet”.153 

Åtta år senare ligger betoningen helt på att tidningen är en snabb nyhetsförmedla-
re åt den stora allmänheten. Inför 1935 säger man sig på Kuriren ännu bättre än förr 
kunna fylla denna uppgift eftersom tidningen ska starta lokalredaktioner i Bollnäs, 
Hudiksvall och Ljusdal samtidigt som ”medarbetarstaben ute i bygderna förstärkes 
väsentligt”.154 Det berättas att textmaterialet ökar varför också sidantalet kommer att 
utökas. Året efter frågade man i en annons: ”Behöver Du tveka i valet mellan Kuriren 

148 Signaturen Betula, ”Arbetarbladets första tid i Sandviken”, Arbetarbladet 12/3 1932.
149 Ibid.
150 ”Arbetarbladet 30 år: Några data och uppgifter ur vår tidnings historia”, Arbetarbladet 14/3 1932.
151 Arbetarbladet 23/12 1933, annons. 
152 Arbetarbladet 29/12 1933, annons.
153 ”Till val av tidning”, Söderhamns-Kuriren 31/12 1926.
154 Söderhamns-Kuriren, 19/12 1934, annons.
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och borgerliga pressalster?”155 Svaret var, liksom i Arbetarbladet vid den här tiden, att 
tidningen främst bör väljas därför att den är den snabbaste nyhetstidningen samt att 
den erbjuder ett rikt utbud också av annan läsning. Även om tidningen tydligt profile-
ras som ett arbetarrörelseorgan, så bygger argumentationen för prenumeration oftast 
på att tidningen är innehållsmässigt bred och nyhetsmässigt snabb. 

Vid 1930-talets mitt är det just dessa egenskaper som enligt marknadsföringen i 
annonser och prenumerationsanmälningar utmärker en god modern lokaltidning, 
oavsett politisk hemvist. Att arbetarrörelsetidningarna bör vara det självklara valet 
beror naturligtvis på deras politiska linje, men det är uppenbart att den enligt tidning-
arna själva inte räcker som argument när tidningen ska marknadsföras. Arbetarrörel-
setidningarna måste också kunna visa att de är riktiga nyhetstidningar. I slutet av 1937 
berättas följaktligen i Kuriren att man har säkra och snabba förbindelser åt alla håll och 
att tidningen genom sina förbindelser ”även i viktigare centra utanför vår provins” har 
blivit ”nyhetstidningen framför andra”.156  

Det finns en skillnad i hur och var i tidningen de olika budskapen framförs. Medan 
argumentationen för Arbetarbladet och Kuriren som opinionsbildare oftast förekom-
mer på ledarplats (dock nästan alltid i kombination med en försäkran om att tidning-
en också är en fullvärdig nyhetsförmedlare) och i särskilda artiklar om arbetarrörelsen 
eller arbetarpressen, så är budskapet i annonserna på 1930-talet, liksom i de frisinnade 
tidningarna, nästan uteslutande att de är konkurrenskraftiga nyhetstidningar. 

Arbetarrörelsekopplingen blir ett mervärde
Inför valåret 1936 framhålls i Arbetarbladet att ”för varje politiskt intresserad med-
borgare är det […] av vikt att regelbundet läsa en tidning som omsorgsfullt följer med 
vad som händer och sker”.157 Samtidigt meddelas också att en ny, snabbtryckande 
rotationspress inköpts vilket kommer att ge tidningen ökade möjligheter att variera 
formaten och utöka textutrymmet. Även om tidningen är en viktig opinionsbildare, i 
synnerhet under ett valår, så är det annat som dominerar när tidningens målsättning-
ar inför det kommande året beskrivs. ”Arbetarbladet står”, försäkras det, ”främst som 
nyhetsförmedlare” men läsekretsen kan också ”med fog kräva av sin tidning att den 
bringar icke blott nyheter och politiska artiklar utan jämväl annan läsning i rik om-
växling”. Vidare utlovas plats i spalterna för ”rikhaltig förströelselektyr” liksom ”talrika 
kulturellt värderika artiklar”.158 

Året efter frågar man sig självsäkert i en annons varför Arbetarbladet nått så stora 
framgångar under de senaste åren. Svaret är att tidningen är den snabbaste nyhets-
förmedlaren och att den är den innehållsrikaste och intressantaste tidningen. Man 
framhåller också, men mer som en bisak, att tidningen har ”den intimaste kontakten 
155 Söderhamns-Kuriren 31/12 1935, annons.
156 Söderhamns-Kuriren 29/12 1937, annons.
157 ”Vad händer 1936?”, Arbetarbladet 30/12 1935.
158 Ibid.
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med skilda folkrörelser” och att den därför är ”det breda folkskiktets egen tidning”.159 
I takt med att Arbetarbladet i första hand marknadsförs som en modern nyhetstid-
ning kan dess förankring i arbetarrörelsen bli till ett försäljningsargument som de 
borgerliga konkurrenterna inte har. Om tidningarna, vilket vid den här tiden envist 
upprepas i annonser och artiklar, i övrigt är likvärdiga produkter, kan Arbetarbladet 
erbjuda något som de borgerliga tidningarna inte kan, nämligen information, nyhe-
ter och annat material inifrån arbetarrörelsens många organisationer och avdelningar. 
Lite tillspetsat kan man säga att om tidningen tidigare var en integrerad del av, och ett 
vapen i, arbetarrörelsens politiska kamp, så blir arbetarrörelsekopplingen från mitten 
av 1930-talet snarare ett mervärde som nyhetstidningen kan erbjuda läsarna.

På 1930-talet återkommer man ofta i annonser och artiklar till att Arbetarbladet 
blivit en modern dagstidning och att det därför inte finns någon anledning för arbetare 
att läsa de borgerliga konkurrenterna. Inför 1937 ges i en anmälan följande kortfatta-
de beskrivning av utvecklingen: ”Genom många, stundom till synes oövervinnerliga 
svårigheter har den socialdemokratiska pressen undan för undan arbetat sig fram till 
en ställning, som sätter den i stånd att tillgodose alla rimliga anspråk på en modern 
nyhetspress.”160 Det är i egenskap av modern nyhetstidning som Arbetarbladet förtjä-
nar att läsas: ”Ingen gör numera i något avseende en förlust genom att prenumerera 
på och regelbundet läsa en socialdemokratisk i stället för en borgerlig tidning.”161 I 
slutet av 1930-talet renodlas de tidigare utfästelserna om tidningens breda innehåll i 
en slogan, som berättar att den alltid bjuder på ett ”värdefullt, rikhaltigt, omväxlande 
innehåll”.162 Nu började också hänvisningarna till den politiska linjen och relationen 
till arbetarrörelsen försvinna ur annonserna. 

Mot slutet av 1930-talet, när socialdemokraterna vunnit makten och senare i ko-
alition med bondeförbundet behållit den, börjar blicken vändas bakåt och i det korta 
historiska perspektivet kan man påminna om att den makt som man vunnit snabbt 
kan rinna rörelsen ur händerna om inte också arbetarpressen utvecklas väl:

Var och en, som bevittnat socialdemokratins frammarsch i vårt land, vet fuller väl att utan 
sin press skulle den svenska arbetarrörelsen icke i denna stund stått där den står. Utan sin 
press skulle också arbetarna snart trängas tillbaka och berövas mycket av vad som vunnits 
under gångna dagar.163

Tidningen beskrivs även fortsättningsvis, på ledarplats, som navet i arbetarrörelsens 
strävanden, men politiken och opinionsbildningen bildar allt mer sällan utgångspunk-
ten i argumentationen för prenumeration på tidningen. 

Det finns en skillnad mellan hur arbetarrörelsetidningarna och de frisinnade fram-
ställer tidningens uppgift och nytta. Medan de förstnämnda vid tiden för krigsslutet 
159 Arbetarbladet 14/12 1936, annons.
160 ”Arbetarbladet 1937”, Arbetarbladet 24/12 1936.
161 Ibid.
162 Se t ex Arbetarbladet 30/12 1938, annons.
163 ”Arbetarbladet 1937”, Arbetarbladet 24/12 1936.
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uppenbarligen anstränger sig för att förändra profilen från organisationspress till om-
nibusspress, så har både Ljusnan och Gefle Dagblad redan tidigare definierat sig själva 
och läsarna som ingående i en mer geografiskt betonad gemenskap (med Bollnäsbon 
eller Gävlebon).

Ett tydligt exempel på skillnaden mellan hälsingetidningarna Kuriren och Ljusnan 
är att medan den förstnämnda vid tiden för krigsslutet beskriver tidningen, vid sidan 
av återkommande försäkranden om tidningens förmåga som nyhetsförmedlare, som 
ett organ för ”varje kommunalt och politiskt vaken medborgare”164, så inför Ljusnan, 
helt utan hänvisningar till politiken eller tidningens linje, vid ett flertal tillfällen en 
annons som framhöll tidningens betydelse som nyhetsförmedlare. Medan Kuriren be-
rättar om sig själv som både opinionsbildare och nyhetsförmedlare, så visar Ljusnan 
istället upp typiska symboler för människans moderna möjligheter att snabbt förflytta 
sig över stora avstånd. I annonsen ”Från bygden och världen…” finns ett bildkollage 
där Merkurius (med vingar vid hälarna och på hjälmen) står i förgrunden. Bakom ho-
nom syns ett passagerarfartyg samt en bil och ett tåg som rör sig med hög hastighet.165 
Ljusnans primära uppgift är att förmedla nyheter: ”Den dagliga ortstidningens uppgift 
är i första hand att bringa sina läsare nyheter från den egna bygden och från världen 
därutanför”.166 Vidare betonas att tidningen förmedlar en fri diskussion samt ett brett 
utbud av olika typer av innehåll. Vad tidningen enligt annonsen gör är att bilda ett 
”föreningsband mellan invånarna och de olika orterna” i spridningsområdet. Den ge-
menskap som tidningen placerar sina läsare i skiljer sig alltså från Kurirens. Ljusnan 
frammanar mer konsekvent en geografiskt definierad gemenskap som tidningen säger 
sig både spegla och sätta i förbindelse med den stora världen medan Kuriren också 
frammanar en politiskt och socialt definierad gemenskap för vilken tidningen är ett 
villkor. När Kuriren 1942 rustar upp med en ny rotationspress och en ny officin, så 
berättar man att tidningen, liksom editionen Hälsinglands Folkblad, ”nu på ett helt 
annat och effektivare sätt än någon gång tidigare fylla sin uppgift som demokratiska 
idébärare och förstklassiga, mot moderna anspråk svarande nyhetsförmedlare.”167 Att 
det var socialdemokratins idéer som tidningen skulle bära var självklart.

I inledning av 1930-talet börjar arbetarrörelsetidningarna profilering alltmer likna 
de liberala tidningarnas. Nu är det den innehållsmässigt breda produkten och den 
allmänna nyhetstidningen som framställningarna handlar om. Även om exemplen är 
många på hur arbetartidningarna också beskrivs och diskuteras i de egna spalterna 
som ett politiskt verktyg, så råder det ingen tvekan om att samtliga tidningar, oavsett 
politisk tillhörighet eller redaktionsort, i första hand vill framstå som moderna tid-
ningar. I mellankrigstiden, och i synnerhet från 1930-talets början och framåt, betyd-

164 Söderhamns-Kuriren 22/12 1945, annons.
165 Se till exempel Ljusnan 21/12 1946, annons.
166 Ibid.
167 Signerad Redaktionen, ”Vid en milstolpe”, Söderhamns-Kuriren 24/12 1942.
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de det att man var en snabb nyhetsförmedlare med en allt vidare utblick mot världen 
bortom läsarens husknutar. 

UTBLICK GENOM NYHETSFÖRMEDLINGEN
I början av 1920-talet meddelar både Arbetarbladet och Gefle Dagblad att man in-
förskaffat nya tryckpressar. Arbetarbladet är först ut och vid lucia 1920 berättas om 
investeringen i flera artiklar. Inköpet och installationen av den nya pressen presenteras 
som en teknisk revolution av tidningsframställningen. Men den stora förändringen, 
betonar man inför läsarna, sker i tidningsprodukten, som får ett mindre format men i 
gengäld ett betydligt ökat textutrymme genom ett ökat antal sidor.168 

Ett år senare presenterar Gefle Dagblad sin nya rotationspress. I en artikel berättas 
att tidningen redan genomgått tre tekniska skeden, från snällpress via en så kallad 
komplettmaskin till en flattrycksrotationsmaskin.169 Den ständigt ökande upplagan 
har emellertid, får läsarna veta, sedan länge sprungit ifrån den senaste tryckpressens 
kapacitet varför tiden var mogen för en nyinvestering. Liksom hos lokalkonkurrenten 
berättas om en kraftigt ökad tryckkapacitet, både vad gäller upplagan och tidningens 
omfång, men också i termer av snabbhet. 

Att de båda tidningarna investerar i nya tryckpressar beror på att kraven ökat på 
innehållet, åtminstone är det så man själva beskriver saken. Det låg dock en pedagogisk 
utmaning i att visa för läsarna hur enorm utvecklingen varit. Ett ibland förekommande 
inslag i de självbeskrivande artiklarna och egenannonserna är att man inför läsarna 
vill visa utvecklingen och framgången i kvantitativa termer. Till exempel publicerades 
ett stapeldiagram i samband med Ljusnans tioårsjubileum 1922 som visade hur tid-
ningens upplaga ökat sedan starten 1912. I diagrammets bakgrundsbild syns Bollnäs 
med den välbekanta silhuetten av Bollnäs kyrka som främsta kännetecken. Staplarna 
i diagrammet, som består av tidningsnummer travade ovanpå varandra, reser sig mot 
skyn, så högt att tidningarna längst upp i stapeln för det hittills mest framgångsrika 
året 1922 blåses bort av vinden.170 I en annan artikel vid jubileet berättas att tidningen 
sedan 1912 förbrukat 250 ton tidningspapper och att om man staplade pappersbalarna 
ovanpå varandra skulle de nå en höjd på 600 meter och ”falsar man ihop dem till en 
vanlig tidning och lägger dessa uppå varandra skjuta de nära 5,000 meter, d. v. s. en 
halv mil i höjden. De skulle nå lika högt som Mont Blanc”.171 En liknande illustration 
av den snabba utvecklingen fanns i Gefle Dagblad i början av 1933. Läsarna fick veta 
att sedan 1929 har tidningens spaltutrymme ökat med en kilometer om året och att 
tidningen under det senaste året fått ”över 9 kilometer spalter”.172 Tre år senare kunde 
168 Artiklarna ”Våra läsare” och ”En ny präss”, Arbetarbladet 10/12 1920.
169 ”Gefle Dagblads nya rotationspress”, Gefle Dagblad 13/12 1921.
170 Ljusnan 20/9 1922, annons.
171 ”Siffrorna får berätta”, Ljusnan 23/9 1922.
172 Gefle Dagblad 2/1 1933, annons.
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man berätta att utrymmet i tidningen ökat med ”icke mindre än 25,000 spaltcm. till 
1,001,224 eller drygt en svensk mil tidningsspalter!”173

Samtliga tidningar skriver att investeringar i nya maskiner syftar till att utrymmet i 
tidningarna ska bli större. Men – vad skulle det ökade utrymmet användas till? Svaret, 
som förmedlades i både artiklar och annonser, var att det i första hand handlade om 
att göra tidningarna till bättre nyhetsförmedlare och för att ge tidningarna ett rikare 
innehåll, till exempel genom artikelserier och följetonger. 

I samband med investeringarna i nya maskiner kan tidningarna presenteras som 
snabba allmänna nyhetstidningar och det är med löften om ett rikare innehåll som 
man slåss om läsarna. Men det finns samtidigt en skillnad. Även om Arbetarbladet i 
anslutning till investeringen i en ny tryckpress profilerar sig som en nyhetstidning, så 
är det i första hand till arbetarklassen man riktar sig. Gefle Dagblad, däremot, fram-
håller sig som en tidning med stor spridning i alla samhällsklasser vilket man ser som 
ett ”erkännande för att vi i viss mån lyckats i våra strävanden att göra tidningen till en 
välunderrättad, saklig och vederhäftig ortstidning för hela vårt spridningsområde och 
samtidigt till en allmän nyhetstidning”.174 Med den nya tryckpressen kunde man på 
Gefle Dagblad särskilt betona att man är en stor, modernt redigerad och innehållsrik 
tidning, ”som snabbt och rakt på sak meddelar alla nyheter av allmännare intresse från 
in- och utlandet”.175 Att tidningarna blir större hade sin förutsättning i att de nya tryck-
pressarna erbjöd en betydligt större kapacitet men framförallt i att läsarskaran liksom 
antalet annonsörer ständigt växte, vilket man gärna berättade om i de egna spalterna.

Även i Kuriren sker kring 1920 en teknisk upprustning, dock inte i form av en 
ny tryckpress. Målet är att förmedla en bred produkt som rymmer nyheter från hela 
världen, utredande artiklar samt förströelseläsning. Tidningen ska bli mer lättläst sam-
tidigt som utrymmet i den ska utnyttjas effektivare. För ändamålet har, berättas det, 
en ny sättmaskin inköpts som gör att ”Täxtbokstäverna i tidningen komma att bli de 
bästa möjliga, vackra, jämna och lättlästa och därjämte vinner man den fördelen, att 
man genom användning av petitstilen kan få in mera täxt i tidningen och göra dess 
innehåll rikhaltigare.”176

Utvecklingen av tidningarna till bredare produkter var också beroende av rikliga 
källor för innehållet. I Ljusnan berättas 1922 att tidningen knutit förbindelser med 
nya medarbetare, ”som göra det antagligt att Ljusnans material av ortsnyheter skall 
än ytterligare öka”.177 Vidare berättades att ”våra förbindelser med Tidningarnas te-
legrambyrå och med Hejnes byrå göra det möjligt att erbjuda ett rikt nyhetsmaterial 
från såväl vårt land som utlandet.”178 I slutet av 1920-talet fokuseras tidningens uppgift 
och förmåga att förmedla nyheter allt oftare och 1928 berättas att den med hjälp av 
173 Gefle Dagblad 31/12 1936, annons.
174 ”Gefle Dagblad”, Gefle Dagblad 23/12 1922.
175 Ibid.
176 ”Anmälan”, Söderhamnskuriren 24/12 1919.
177 ”Ljusnan år 1923”, Ljusnan 27/12 1922.
178 Ibid.
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sina många kontakter i bygden såväl som ute i världen ”blir vad en tidning bör vara: 
en spegel vari man kan se tidens rastlösa, händelserika liv återgivet, en snabb och säker 
nyhetsförmedlare mellan läsarens lugna vrå och det brusande livet utanför.”179 

Att tidningen är en bred produkt återkommer i samtliga tidningars prenumera-
tionsannonser och prenumerationsanmälningar. En för tiden mycket typisk annons-
formulering var att tidningen, som det hette i Arbetarbladet, varje dag bjuder på 
”talrika nyheter från när och fjärran, artiklar i politiska, sociala och kulturella frågor, 
rikhaltig och väl vald förströelselektyr, samt i övrigt allt vad en modärn tidningsläsare 
begär att finna i sin tidning”.180

Nyhetsförmedlingen ger överblick över världen
I pressforskaren, tidningsmannen och ordföranden i Pressens Opinionsnämnd Gun-
nar Bjurmans bok Tredje statsmakten från 1935 kunde man läsa en beskrivning av, och 
en fråga för, samtiden: ”Den tid vi leva i kräver oändligt mycket mer av den enskilda 
människan än någon tidigare epok. Utvecklingen rusar på alla områden framåt med 
snälltågsfart – hur skall en modern människa få den överblick som kräves för att hon 
skall kunna leva med öppna ögon i sin egen tid?”181 Svaret på frågan var att det är genom 
dagstidningarna som den moderna människan kan skaffa sig den nödvändiga över-
blicken: ”Alla läskunniga människors uppfattning om världen och dess förhållanden 
påverkas dagligen av vad de tillägna sig om det som händer och sker, och detta tilläg-
nande äger väsentligen rum med hjälp av tidningsspalterna”.182 

Just överblick är en bra beskrivning av vad tidningarna vid den här tiden, i egen-
skap av nyhetsförmedlare, säger sig ge sina läsare. Dagen före julaftonen 1932 publi-
cerade till exempel Ljusnan en helsidesannons med rubriken ”Att leva på en slump”. 
I annonstexten citeras ett gammalt ordspråk enligt vilket ”den som lever utan alma-
nacka, den lever bara på slump”.183 I annonsen konstaterar man emellertid att världen 
förändrats och att det inte längre räcker med almanackan.

Tiden löper för snabbt. Händelsernas virrvarr är så stort att det inte längre kan tolkas och 
bevaras i almanackans krysstecken. Människornas intressen låta sig inte längre begränsas 
till den egna gården, den egna byn, den egna socknen. De sväva över riken och länder, och 
mister man någon dag kontakten med ”stora världen” så tycker man att man lever på en 
slump – trots almanackan.184

179 Ljusnan 21/12 1928, annons.
180 Arbetarbladet 24/12 1928, annons.
181 Gunnar, Bjurman, Tredje statsmakten: tidningspressens utveckling och nutida ställning, 1935. I Per 
Rydéns översikt över presshistorisk forskning framhålls Bjurman som en ”bland de få som under denna 
tid [d.v.s. i perioden mellan pionjärverken i slutet av 1800-talet och den moderna pressforskningens 
födelse på 1960-talet] energiskt verkade för den historiska överblicken”. Rydén, 1991, s. 17. Se även Karl 
Erik Gustafsson, ”Gunnar Bjurman - en historiker i huset”, Tidningsutgivarna 4x25 år, 2001.
182 Bjurman, 1935, s. 277.
183 Ljusnan 23/12 1932, annons.
184 Ibid.
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Beskrivningen är typisk. Tiden tycks flyta allt snabbare och de händelser och skeen-
den som den moderna människan förväntas följa har blivit fler än förut. Budskapet i 
annonsen, att det är en prenumeration på den lokala dagstidningen som löser proble-
met, behöver inte ens skrivas ut: den lokala dagstidningen hjälper läsaren att skaffa sig 
överblick över den värld som sträcker ut sig bortom husknuten. Att världen och livet 
genomgått omvälvande förändringar är ett tema i lokaltidningarnas egenannonser och 
självreflekterande texter på 1930-talet. Tekniken lyfts ofta fram både som drivkraften 
bakom och som ett resultat av den snabba utvecklingen. Upplevelsen av att leva i, eller 
strax efter, en historisk brytningstid förmedlas ofta, liksom att det är dagstidningen 
som både representerar utvecklingen och leder människorna genom den.

Till exempel inledde Arbetarbladet en artikel om pressens historia med följande 
reflektion: ”Hur världen såg ut utan tidningar, det är något som vi barn, av kurirtågens, 
telegrafens och rotationspressarnas tidevarv, ha ytterst svårt att föreställa oss. Tidning-
en är och har sedan länge varit en nödvändighetsartikel.”185 Att dagstidningen är just 
en nödvändighetsartikel i det moderna samhället betonas ofta. Till exempel hette det i 
Kuriren att ”en daglig [ortstidning] är ingen lyx utan en nödvändighet för den som vill 
följa med sin tid”.186 I Gefle Dagblad, för att ge ett annat exempel, frågade man sig i en 
annons hur mycket man får ”av andra livsförnödenheter” för den blygsamma summa 
som en tidningsprenumeration kostar.187 Varför är dagstidningen nödvändig? Svaret 
från tidningarna själva är att de som nyhetsförmedlare sätter läsaren i förbindelse med 
den värld som finns bortanför hans omedelbara omgivningar. Genom de lokala dags-
tidningarna kunde individen få överblick över den värld i vilken han lever.

Även om det hör till ovanligheterna, så förekommer det ibland också mer filoso-
fiskt inspirerade betraktelser över samtiden, tekniken och pressen i lokaltidningarna. 
I en artikel om den moderna reklamen gjorde man i Arbetarbladet reflektionen att 
”reklamen gott kan tagas med bland de av filosofen Spengler uppräknade många olik-
artade symptomen på den västerländska andens maktvilja, d. v. s. vid sidan av telegraf 
och järnvägar, långskjutande kanoner och kreditsystem. Ty i en mera talande symbol 
än reklamens har väl sällan någon kultur biktat sin innersta hemlighet.”188

Vilken är då den västerländska kulturens innersta hemlighet? I artikeln framhålls 
att den moderna reklamen, genom pressen, når långt bortom den tidigare ”lokalt giv-
na radiens gränser”. Det som enligt Arbetarbladet karaktäriserar den västerländska 
kulturen är just reklamens och därmed pressens vilja och förmåga att betvinga de sto-
ra geografiska avstånden. I artikeln berättas om en amerikansk affärsman vars varor 
idag tack vare det moderna, internationella, pressystemet efterfrågas i ”Stockholm och 
Bombay, Sidney och Kap”. Den moderna reklamen kastar, med hjälp av pressen, ett 
185 Signaturen R., ”’Pressen’ för ett halvt tusen år sedan.”, Arbetarbladet 5/1 1927. Formuleringen är ett citat 
ur inledningen till Otto Sylwans presshistoriska pionjärverk, Svenska pressens historia till statshvälfningen 
1772, 1896.
186 Söderhamns-Kuriren 23/12 1931, annons.
187 Gefle Dagblad 29/12 1921, annons.
188 ”Hur reklam bygger marknadsväg”, Arbetarbladet 15/12 1928.
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världsomspännande nät över den jord som för inte så länge sedan var både oöverskåd-
lig och otillgänglig.189

Liksom affärsmannen med hjälp av annonser i dagspressen kan upprätta förbindel-
ser med köpare över hela världen kan läsaren genom tidningen hålla kontakten med 
världen, såväl den lilla som den stora. Sloganen i Ljusnans prenumerationsannonser 
vid nyåret 1936 var ”Varje dag i kontakt med händelserna i världen.”190 Att denna kon-
takt med händelserna är nödvändig för var och en framhölls i annonstexten, där ar-
gumentet för tidningsprenumerationen formulerades på följande sätt: ”så snabbt som 
händelsernas ström i våra dagar rusar fram måste var och en, som vill följa med sin tid, 
hålla sig med en daglig tidning.”191

I Sverige men framförallt ute i världen avlöser de stora händelserna varandra i oav-
bruten följd: ”På denna högt svallande stormvåg av händelser ha människorna under 
dessa år kastats mellan pessimism och optimism, mellan förtvivlan och hopp, anting-
en synvidden sträckes ut över hela världen eller den begränsas till vårt eget land.”192 
I dessa turbulenta tider säger sig den lokala dagstidningen utföra sin uppgift som en 
daglig fördämning av händelsernas ”strömmar” och ”stormvågor”. Den moderna dags-
tidningen är, så kan budskapet från tidningarna sammanfattas, en nödvändighet för 
den moderna människans möjligheter att överblicka den värld som utvecklas och för-
ändras i ett rasande tempo. Med teleprinterns intåg i pressen i början av 1930-talet 
kunde man med större självförtroende och auktoritet anta uppgiften som förmedlare 
av den stora världen in i den lilla lokala.

Teleprintern gör sitt intåg
En viktig institutionell utveckling efter första världskriget var att nyhetsbyråverksam-
heten i Sverige konsoliderades.193 Telegrammaterialet från TT hade redan tidigare 
utgjort en grund i alla svenska tidningar (tidningarna hade i sin tur rapporterings-
skyldighet av viktiga händelser till TT) och nästa viktiga steg i utvecklingen av ny-
hetsförmedlingen var införandet av teleprintern, som gradvis ersatte telefonerna och 
telegrammen som huvudsaklig förbindelselänk mellan nyhetsbyråerna och tidning-
arna. I sin historik över TT beskriver Stig Hadenius utvecklingen under 1930-talet 
som revolutionerande eftersom nyhetsförmedlingen förändrades och effektiviserades 
beträffande både mottagandet och distributionen.194 Det så kallade Creed-systemet 
började testas på TT i Stockholm 1929 och spreds till tidningar från tidigt 1930-tal.195 

189 Ibid. En föregångare till den moderna reklamen finns dock enligt artikeln: ”Man får gå tillbaka 
till reformationstiden för att i jesuitordens propaganda finna en motsvarighet till det hela jordklotet 
omspännande värvningsarbete, som reklamen nu för.” 
190 Ljusnan 29/12 1936, annons.
191 Ibid.
192 ”Tjugufem år”, Ljusnan 24/9 1937.
193 Lundström, 2004, s. 127.
194 Stig Hadenius, Nyheter från TT: studier i 50 års nyhetsförmedling, 1971, s. 31ff.
195 Ibid., s. 32.
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Systemet innebar att man skrev på ett tangentbord varpå elektriska impulser skicka-
des till en mottagarapparat, som skrev ut meddelandet i klartext. Så småningom tillät 
apparaten både sändning och mottagning. Systemet fick en snabb spridning och 1938 
var 77 tidningar anslutna till TT:s teleprinternät.196 I höjd med krigsutbrottet hade TT 
upprättat teleprinterförbindelser med de europeiska nyhetsbyråerna i Paris, London, 
Berlin, Rom och Moskva genom det trådlösa Hell-systemet.

För lokaltidningarna i Gävle fick de allmänna tekniska framstegen i mellankrigs-
tiden sitt kanske konkretaste uttryck i teleprintern med vars hjälp den lokala dagstid-
ningen kunde beskrivas och marknadsföras som vägen till en närmast global överblick 
över världen. 

Lokaltidningen en del av pressens världsöga
Ett vanligt, för att inte säga obligatoriskt, inslag i större tidningsjubileer är artiklar som 
vill ge läsarna inblickar i tidningshuset. Inte sällan följer beskrivningarna tidningens 
produktionsprocess från händelse till publicering. Norrlands-Postens jubileumsnum-
mer på hundraårsdagen 1937 var inget undantag. I artikeln ”Nyhetens väg från hän-
delsen till läsaren via Norrlands-Posten” sammanfattas nyhetsprocessens viktigaste 
delar: ”Sensationens blixtsnabba färd på fjärrskrivarens radiovågor. Sättmaskinens 
mekaniska robot. Pressläggningsögonblicket. Sensationen dånar fram genom tryck-
pressen.”197 Läsarna får lära sig att Norrlands-Posten ingår som en del i ett världsom-
spännande nätverk av journalister, tidningar och nyhetsbyråer som tillsammans bildar 
”Pressens vakande världsöga”. Världsögat är allestädes närvarande varför den enskilda 
tidningen kan ge besked om nästan allting.

[Dagstidningen] berättar om vad Hitler sade i sitt senaste tal någonstans nere i Tyskland, 
men glömmer heller inte bort att fröken Andersson förlovat sig. Krig i Kina och japan-
ska regeringskriser med tungvrickande namn stå i spalten intill bygdebrev från Järbo om 
sommarväder och skördeutsikter. Telegram om tusentals stupade i Spanien trängs med 
annonser om nyfödda världsmedborgare. Där ges budskap om ont och gott, som hänt i 
världen, en tågolycka i England, en liten parvel, som drunknat i en bäck i Norrbotten, en 
ladugårdsbrand i Norge, ett knivdrama i Finland, en förskingring i Stockholm, en solo-
chvårhistoria i Karlstad. Nya uppfinningar och vetenskapliga upptäckter, politiska tal och 
manufakturhandlarekongresser. Stalin ger order om massavrättningar, en cyklist kör om-
kull på Nygatan, Italien hotar världsfreden, Roosevelt håller på med en social revolution, 
en hembrännare i Valbo har fått böta, den franska valutan är i gungning, militärrevolt 
avslöjas i Grekland, ny styrelse är vald i sjukkassan Enighet i Norrsundet och syföreningen 
i Vinnersjö missionsförsamling ska samlas på torsdag hos fru Pettersson, kronprinsen har 
rest till Skåne. Allt omtalas i tidningen.198

196 Ibid., s. 33.
197 Signaturen Kin., ”Nyhetens väg från händelsen till läsaren via Norrlands-Posten”, Norrlands-Posten 4/7 
1937.
198 Ibid.
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Rabblandet av stort och smått, nära och avlägset, utmynnar i en jämförelse med radi-
on, det konkurrerande massmediet som inte får med ens bråkdelen av allt detta i sina 
sändningar. Genom den moderna pressen hänger det minsta ihop med det största, och 
alla platser är kopplade till varandra när världspressens ”mångstämmiga kör smattrar 
fram på teleprinterns ändlösa gula remsa”.199 Det globala nyhetsflödet har inget slut 
och i varje nytt nummer av tidningen, det rymligaste mediet, ska händelsernas ström 
”åter dämmas upp och ledas in i de miljoner små bokstävernas flod i spalternas och 
sidornas kanaler”.200

Den press som enligt en sorts global arbetsdelning bildar ett nätverk för att för-
medla allt som händer vilar i sin tur på en professionell organisation karakteriserad av 
intern diversifiering och specialisering. Men framförallt är det de tekniska hjälpmed-
len som lyfts fram. Inte utan stolthet berättas att telegrafen och telefonerna blivit gam-
malmodiga och att det nu är genom trådlösa fjärrskrivare som man står i förbindelse 
med världsstädernas nyhetscentraler och den nyhetsström som dag och natt vandrar 
jorden runt.

Dagstidningarna i Gävleborg arbetade dock under olika villkor. Medan gävletid-
ningarna Arbetarbladet, Gefle Dagblad och Norrlands-Posten anslöts redan 1933 (sam-
tidigt som tidningar i Örebro, Uppsala och Västerås), så dröjde det betydligt läng-
re innan kollegorna i Hälsingland fick tillgång till teleprintern.201 Det hindrade inte 
att den ändå kunde framhållas som en modern spetsteknologi i den egna tidningens 
tjänst. I Ljusnan, till exempel, berättas under andra världskriget att man kunde ta emot 
telegrammen via telefon från TT:s filial i Sundsvall tillräckligt snabbt för att möta de 
krav som det ”hetsiga redaktionsarbetet” kräver.202 Några år tidigare, i samband med 
tidningens tjugofemårsjubileum, skildrades ”nyhetens hetsjakt in i Ljusnan” i en stor 
artikel. Liksom i Norrlands-Posten beskrivs det blixtsnabba och moderna nyhetsför-
medlingssystem i vilken den senaste tekniken sätter händelser, nyhetsbyråer, dagstid-
ningar och läsare i nästan ögonblicklig kontakt med varandra. Tidningen jämförs med 
radion: ”Nutidens blixtsnabba nyhetsförmedling […] gör att tidningen varje dag kan 

199 Ibid.
200 Ibid. Beskrivningen av produktionsprocessen, tekniken och den utblick mot världen som denna 
möjliggjorde var inte unik för Norrlands-Posten. Samma år producerade Svensk Filmindustri på uppdrag 
av Stockholms-Tidningen kortfilmen Varje dag en världsrevy där publiken på ett liknande sätt fick följa 
arbetet fram mot det färdiga tidningsnumret. Filmen Varje dag en världsrevy (15 minuter) finns att se i sin 
helhet på http://www.filmarkivet.se (7/5 2014).
201 Rydén, 2001, s. 178. Bergkvist, 2006, s. 54f. 
202 Ljusnan 23/12 1940, annons. Under andra världskriget abonnerade Ljusnan dessutom, liksom 
Dagens Nyheter, på nyheter från United Press (under kriget hade TT inget avtal med de amerikanska 
nyhetsbyråerna). Just detta, att en modern kommunikationsteknologi tillskrivs förmågan att sätta 
individen i blixtsnabb förbindelse med den stora världen, är snarlikt det som Jonas Harvard visar i sin 
artikel om föreställningar om telegrafen under andra hälften av 1800-talet. Harvard visar att den förment 
blixtsnabba förmedlingen krävde både båtar och hästtransporter för att meddelandena skulle nå fram till 
mottagarna. Att den i praktiken nådde en betydligt lägre hastighet hindrade inte att telegrafen ändå (inte 
minst i andra medier) fick representera vad Harvard beskriver som ”den framskridande modernitetens 
drömmar om ett ögonblickligt idéutbyte”. Jonas Harvard, ”Nya medier, gamla transporter: Hästar, tåg och 
ångbåtar i den elektriska telegrafens tjänst”, 1800-talets mediesystem, 2010, s. 40.
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servera nyheter, som först på kvällen berättas i radio.”203 Att pressen själv varit med och 
utformat de snäva ramarna för radions nyhetsförmedling nämner man inte.

När nyheterna når in i Ljusnans tidningshus är det redaktionssekreteraren som sit-
ter med telefonen mot örat och lyssnar på mannen från TT, som ”läser för brinnande 
livet”. Läsaren får veta att om han besökte redaktionen och ”finge låna luren en minut 
skulle han få höra kinesiska motangrepp på Sjanghai-Wusung-fronten…, inför Mus-
solinis förestående besök i Tyskland…, madame Tabouis skriver i Oevre…”.204 Medan 
Gävletidningarna kunde stoltsera med sina teleprintrar lyfte man på Ljusnan istället 
fram teledifonen, en ”ultramodern” vidareutveckling av Edisons edifon, som hjälpte 
redaktionssekreteraren att på skivor av vax spela in det som TT i Sundsvall förmedlade 
via telefonen. Att den ”omoderna” telefonen fick tjäna som sista länk i nyhetsström-
mens sista etapp gjorde att också hälsingetidningarna Ljusnan och Kuriren kunde 
framställa sig som anslutna till det världsomspännande och blixtsnabba nätverket och 
därmed bli en del av pressens världsöga.

Mot slutet av 1930-talet kunde man i återblickar på det förflutnas redaktioner 
och på tidningsprodukten framhålla den stora skillnaden mellan samtidens moderna 
tidningar och det förflutnas omoderna. Tekniken intar en central plats i den moder-
na tidningsproduktionen och har i grunden förändrat arbetet inne i tidningshuset, 
om man får tro tidningarna själva. I skildringar av det moderna tidningsmakeriet är 
beskrivningar av höga hastigheter och ett högt tempo återkommande inslag. För att 
visa läsarna hur genomgripande de senaste decenniernas utveckling varit skildrades i 
Norrlands-Posten under rubriken ”Tempora mutantur” hur den moderna, hetsiga och 
högljudda tidningsproduktionen skulle ha uppfattats av en besökare från det förflutna:

Om en person som sysslade med journalistik för blott omkring ett 50-tal år sedan till 
äventyrs nu komme upp på en redaktion, skulle han säkerligen inte känna någon trivsel 
där utan tvärt om angripas av så starka olustkänslor, att han förpassade sig därifrån fortare 
än han kommit. Han skulle mötas av ett vilt jäktande, av skrivmaskinsknatter, telefonring-
ningar, signaler, skrikande i diktafoner och allsköns annat oljud som numera hör samman 
med det dagliga arbetet på en större tidning. Och kom han ned i sätteriet, skulle han tas 
emot av ett ännu hiskeligare oväsen, med alla sättmaskinerna i gång.205

Den moderna stressade och högljudda tidningsproduktionen ställs i artikeln mot det 
förflutnas ”dödstysta” sätterier och ”fridfulla” redaktioner. I Norrlands-Posten, men 
inte bara där, framträder i jubileumstexterna en ganska ohöljd förtjusning över sitt 
eget teknikskramlande larm som signalerar både modernitet, vitalitet och effektivi-
tet – ett maskineri i nyhetsförmedlingens och läsarnas tjänst. En liknande återblick 
gjordes i Ljusnan under andra världskriget. Här sätts den internationella utvecklingen 
i relation till den lokala och man konstaterar att livet blivit rikare genom att ”avstånden 
förintats”:
203 Signaturen Jek, ”Med rekordfart från eldsvådan till femte sidan”, Ljusnan 24/9 1937.
204 Ibid.
205 Paul Sernine, ”Tempora Mutantur”, Norrlands-Posten 4/7 1937.
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Då vi började fanns det visserligen både trådlös telegrafi och flygmaskiner, men vem 
drömde om radion som nödvändig vardagsvara eller flygplanet som reguljärt fortskaff-
ningsmedel över Atlanten? Bygdernas isolering har brutits. Nya vägar ha dragits fram, 
där man förr på sin höjd kunde färdas med släpbår, och bussar och bilar ha förintat alla 
avstånd.206

Isoleringen, som enligt Ljusnan karaktäriserade livet förr, bryts genom att den lokala 
dagstidningen ”dag för dag [följer] vad som händer och sker på den stora världsare-
nan.”207 Men även filmen och radion erbjöd utblickar bortom det lokalas horisont och 
dessutom är radion, hur man än jämför, ett snabbare medium än tidningen. Om det 
fanns en oro hos tidningsmännen över radions mediala fördelar, så var det dock inget 
som förmedlades i tidningsspalterna. Snarare var det självsäkerheten som karaktärise-
rade tidningsmännens reflektioner kring det konkurrerande massmediet. 

Tidningen som det snabba mediet
I samband med Ljusnans tjugofemårsjubileum ställer signaturen Pointer (medarbe-
taren Gösta Ekman) frågan ”om inte allmänheten mer och mer kommer att förlora 
intresset för tidningarna, när radion i så stor utsträckning övertagit nyhetsförmedling-
en.”208 Hotet mot dagstidningen kommer sig av att konkurrenterna om människors 
uppmärksamhet, radion och biografen, ställer lägre krav på publiken än vad dagstid-
ningen gör. Det är enligt Ekman helt enkelt bekvämare att lyssna på radio och att ”se 
revyer på bio”. Det visar sig emellertid snart att Ekman inte är särskilt orolig. Syftet 
med hans fråga var snarare att få säga följande: 

Man måste nog svara, att tidningarna alltjämt kommer att leva kvar och behålla sin bety-
delse. Den moderna tekniken har vidgat människornas intressen till allt större områden 
och det är och förblir i främsta rummet tidningarna, som ska tillgodose denna vidgade 
allmänna nyfikenhet. Radion kan i viss mån ersätta tidningarna som nyhetsförmedlare. 
Men det är just tidningarnas mänskliga sida, som radion aldrig kan ersätta. Radion måste 
vara opersonlig.209 

Den lokala (enligt argumentet mer personliga) dagstidningen är en särskilt svår kon-
kurrent till radion dels för att den åtnjuter större frihet men framförallt därför att den 
också bevakar den egna orten. Radion och rikstidningen kan, med sitt riksperspektiv, 
aldrig ersätta ortstidningen ”även om stockholmstidningarna gör sej aldrig så gröna 
över provinsbladens inskränkthet”.210 Lokaltidningen har en fördel jämförd med radi-
on (och nyhetsjournalerna på biografen) genom att vara lokal men det hör till und-
antagen att just det lokala perspektivet bildar huvudargument i marknadsföringen. I 
annonser nämns tidningarnas lokala bevakning ofta, men den är sällan huvudsaken. 
206 ”Efter trettio år”, Ljusnan 25/9 1942.
207 Ljusnan 27/12 1944, annons.
208 Signaturen Pointer, ”Tidningen och allmänheten”, Ljusnan 24/9 1937.
209 Ibid.
210 Ibid.
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På 1930-talet tycks det istället givet att också de lokala dagstidningarna ska vara ny-
hetstidningar med både nationell och internationell utblick. Den lokala dagstidningen 
drog, om man följer meningsproduktionen, samman det nära och det avlägsna i spal-
terna och den gjorde det med en hastighet som till och med inspirerade tidningsmän-
nen till självsäkra jämförelser med radion.

Ett exempel på just detta finns i Arbetarbladet vid nyåret 1938. Drygt ett år efter det 
att Dagens Eko börjat sändas, publiceras en annons där radion framställs som det trö-
ga mediet och tidningen som det snabba: ”Tack vare den snabba nyhetsförmedlingen 
kan Arbetarbladet erbjuda sina läsare nyheterna medan de äro nyheter.”211 I annonsens 
illustration syns en radioapparat med en pratbubbla i vilken det står ”Dagsnyheterna”. 
Ordet bildar inledningen till en mening, som fortsätter under pratbubblan: ”…komma 
först i Arbetarbladets kvällsupplaga – sedan i radio. Den som vill läsa färska nyheter 
prenumererar på Arbetarbladet.”212 

Vid denna tidpunkt är radions nyhetssändningar begränsade till kvällstid och käl-
lan för nyheterna, det vill säga TT, är densamma som tidningarna använder. Att det 
är pressen själv som genom sitt inflytande hållit tillbaka radions nyhetsförmedling 
nämns naturligtvis inte, då skulle ju annonsens budskap om dagstidningen som det 
snabbaste mediet hamna i ett annat, mindre smickrande, ljus. Att man 1938 kan publ-

211 Arbetarbladet 29/12 1938, annons.
212 Ibid.

BILD 1. ”Dagsnyheterna komma 
först i Arbetarbladets kvällsupp-
laga – sedan i radio.” Vid tiden 
när Dagens Eko börjat sändas 
framställs radion som det tröga 
mediet och tidningen som det 
snabba. Prenumerationsannons 
ur Arbetarbladet 29/12 1938.
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icera en annons med budskapet att den lokala dagstidningen är ett snabbare medium 
än radion har ju sin förutsättning i att radions sändningstider för nyhetsprogrammet 
begränsats för att inte utgöra en konkurrent till dagspressen. De institutionella förut-
sättningarna och tidens vurm för hastigheter och överblick bidrog dock till att tidning-
en kunde, och skulle, beskrivas som det snabba mediet. Snabbheten som argument för 
tidningens stora värde för läsaren blir än mer central under andra världskriget.

Nyhetsförmedlingen och andra världskriget
I tiden före andra världskriget accentueras nyhetsförmedlingen som den viktigaste av 
den lokala dagstidningens självpåtagna uppgifter. Under kriget blir behovet av utrikes-
material mycket stort och i samtliga tidningar försäkras att man har de rätta källorna 
och kompetensen att göra sakkunniga analyser av läget. Tidningarna var under krigets 
första år hänvisade till samma källor men i slutet av kriget kunde både Gefle Dagblad 
och Ljusnan berätta att man slutit avtal med utländska nyhetsbyråer. 

Inför 1943 konstaterade man i Gefle Dagblad att året varit rikt på stora händelser 
och att tidningen givit läsarna överblick över dagsläget genom sin omfattande nyhets-
tjänst där både svenska och utländska källor nyttjades: ”De möjligheter, som vi bjuda 
våra läsare att snabbt kunna följa vad som sker ute i världen, äro alltjämt stora. De 
garanteras av tidningens förbindelser med en världsomspännande nyhetstjänst, som – 
med ensamrätt för spridningsområdet – lämnar Gefle Dagblad sin telegramtjänst.”213 
Vilken nyhetsbyrå Gefle Dagblad hade förbindelser med skriver man aldrig. I Ljusnan, 
däremot, berättas det i flera annonser att man slutit avtal med United Press. 

Ljusnans förbindelser göra det möjligt för tidningen att lämna sina läsare snabba med-
delanden från alla fronter. Den stora internationella nyhetsbyrån United Press (U. P.), 
som bl. a. förser Ljusnan med nyhetsmaterial från utlandet, har egna korrespondenter 
runt hela världen, stationära representanter och flygande, som överallt följa händelserna i 
spåren. Hela detta världsomfamnande nät av korrespondenter står till Ljusnans och dess 
läsares förfogande.214

Med hänvisning till den nya, och försäkrades det: ymniga källan kunde man framstäl-
la sig själv som en nod i ett världsomspännande nätverk för nyhetsförmedling. Med 
tillgången till ytterligare en källa kunde man på Ljusnan betona att tidningen har en 
särskild uppgift under kriget – en uppgift som bara den välutrustade tidningen kan 
utföra. 

Den väldiga tvekampen rasar nu i alla världsdelar. Varje dag för med sig händelser av 
avgörande natur. Ingen kan stå oberörd av dem, alla vänta med spänning på meddelanden 
från alla de fronter, där världens öde avgörs. Tidningen som nyhetsförmedlare har fått en 
betydelse som aldrig tillförne. Men för att kunna fylla sitt värv måste den vara väl rustad, 

213 Gefle Dagblad 31/12 1942, annons.
214 Ljusnan 22/12 1941, annons.



72  |  LOKALPRESSENS SJÄLVBILDER 1920-2010

äga förbindelser överallt, där händelserna koncentrera sig, och kunna lämna sakkunniga 
och vederhäftiga översikter och analyser av vad som sker.215

Att just Ljusnan var en välutrustad tidning, som garanterade läsarna överblick över 
världens händelser, illustrerades i en ny annons dagen efter med en telefonstolpe från 
vilken trådar löper mot ett jordklot som syns på avstånd. Rubriken ”Varje dag skrives 
historia…” betonade tidens allvar och föränderlighet: ”Mänskligheten har knappast 
någonsin tillförne genomlevt en så skickelsediger tid som den nuvarande. Varje dag 
skrives historia – på slagfälten i Europa, Asien och Afrika, på Atlantens och Stilla ha-
vets vida vatten.”216 Att händelserna var geografiskt avlägsna var inte längre ett hinder 
för att också den lilla lokaltidningen snabbt kunde skapa sig, och förmedla, överblick 
över skeendena. Om det första världskriget gjorde nyheterna till pressens huvudsak, 
så kan man säga att under andra världskriget blir istället de lokala dagstidningarna en 
del av den internationella nyhetsförmedlingens ständiga flöden.  

I mellankrigstiden förmedlar både artiklar och annonser ofta en fascination inför 
tekniken i allmänhet och en stolthet över den egna tekniken – den snillrika sättma-
skinen, den kraftfulla tryckpressen och så småningom också den blixtsnabba teleprin-
tern. Den rasande utvecklingen i den stora världen har sin motsvarighet i den hektiska 
tidningsproduktionen i vilken maskinerna handhas av skickliga medarbetare.

I den ovan citerade artikeln i Ljusnan, ”Med rekordfart från eldsvådan till femte 
sidan”, från 1937 beskrivs det blixtsnabba och moderna nyhetsförmedlingssystem i 
vilken den senaste tekniken sätter händelser, nyhetsbyråer, dagstidningar och läsare i 
nästan momentan förbindelse med varandra. Artikeln är en lång redogörelse för alla 
nyhetsförmedlingens steg från händelse till tryckning och distribution av tidnings-
numret. Anspänningen är hög i varje steg liksom tempot. När det äntligen är dags för 
tryckning släpper spänningarna för denna gång och tryckpressen, ”den väldiga appa-
raten”, kan ta över. Det förlösande ”dånet” i tryckerilokalen stiger för att ”vid toppvarv 
övergå i ett ylande, som man skulle kunna likna vid det ljud man hör när man åker 
på ett riktigt snabbt snälltåg”. ”Kilometer efter kilometer” av papper går åt och med en 
hastighet av ”20,000 exemplar i timmen ’rinner’ tidningarna fram ur pressen”.217 Man 
behöver inte vara psykoanalytiker för att tolka beskrivningen av det sista momentet i 
nyhetsförmedlingen som en illa dold, eller kanske omedveten, beskrivning av en sex-
uell klimax.

Även om nyhetsförmedlingen och dagstidningsproduktionen framställs som ett 
väl fungerande och tekniskt avancerat tekniskt maskineri, där just maskinerna står i 
förgrunden, så framskymtar ibland också människorna som arbetar i tidningshusen. 

215 Ibid.
216 Ljusnan 23/12 1941, annons.
217 Signaturen Jek, ”Med rekordfart från eldsvådan till femte sidan”, Ljusnan 24/9 1937.
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NYHETSFÖRMEDLINGENS ”MASKINERI”
Det finns, som Johan Jarlbrink skriver i sin undersökning av hur journalistrollen för-
handlades och debatterades i mellankrisgtiden, en dubbelhet i hur tidningsmännen 
på tidningsföretagen framställs. I journalisternas självbild är de på 1930-talet kuggar 
i ett ”maskineri” vilket är ”något att både beklaga och värna om”.218 Som medarbeta-
re i maskineriet måste journalisten uppvisa stark lojalitet med tidningsföretaget och 
underordna sig den industrialiserade tidningsframställningen. Denna uppoffring sker 
för ett högre syfte, nämligen för att tidningen till läsarnas tjänst ska kunna förmedla 
världen. Samtidigt kräver journalistyrket individuella färdigheter och egenskaper som 
inte utan vidare kan standardiseras. Maskineriet kräver disciplin och underordning 
samtidigt som journalisten också måste vara en kreativ individ. Denna dubbelhet, eller 
rent av konflikt, kom på olika sätt till uttryck i några artiklar om tidningsmaskineriet 
i perioden 1930-1945. Att tidningsmannayrket mer utförligt diskuteras i tidningsspal-
terna hör inte till vanligheterna. Nedan följer dock två särskilt belysande exempel, från 
Ljusnan 1937 och Arbetarbladet 1942. Vad gäller hur tidningsmannens arbete och or-
ganisationen framställs och diskuteras finns inga större skillnader mellan skildringar-
na. Snarare framträder bilden av ett ”maskineri” som i mer generella termer beskriver 
arbetet på tidningarna oavsett redaktionsort eller politisk linje.

Det offentliga livets okände soldat
I den ovan citerade artikeln reflekterar Ljusnans Gösta Ekman över relationen mellan 
”Tidningen och allmänheten”.

I allmänhetens förhållande till tidningen möter man ett tankefel – eller kanske en brist på 
fantasi – som ödesdigert går igen också på många andra områden i vår tid. Allmänheten 
tänker oftast inte på att tidningen i själva verket är en rent mänsklig inrättning, som varje 
dag skapas av enskilda människors arbete. Man föreställer sej omedvetet tidningen som 
en stor maskin, som arbetar alldeles av sej själv. […] Den tekniska apparaten i vår tid har 
blivit så invecklad och fulländad, att man förbiser, att allt ändå till sist hänger på den en-
skilda människans dagligen och stundligen upprepade insats.219

Poängen med artikeln är att lyfta fram tidningsmedarbetaren i det maskineri, som 
riskerar att osynliggöra individen. Förklaringen till att tidningsmannen lätt blir osyn-
lig finns dock inte enbart i tekniken utan också i tidningsmannens karaktär. Han är 
enligt Ekman en mycket anspråkslös människa – ”en framstående journalist är sällan 
ens hälften så fåfäng som den obetydligaste författare, forskare eller artist” – och hans 
viktiga arbete pågår mer eller mindre i det tysta. Tidningsmannen är, menar Ekman, 
”det offentliga livets okände soldat” som blir ”ett offer för allmänhetens syn på tiningen 
som en livlös automat”.220

218 Jarlbrink, 2009, s. 245.
219 Signaturen Pointer, ”Tidningen och allmänheten”, Ljusnan 24/9 1937.
220 Ibid.
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Men, om tidningsmannen är en soldat, vari består striden? I detta sammanhang 
handlar inte striden om något som pågår mellan människor och grupper, till exempel 
i form av ideologisk eller politisk kamp. Här handlar kampen snarare om den dagliga 
ansträngningen att skaffa sig överblick över världen och att göra den överskådlig för lä-
sarna. Som en viktig, mänsklig, kugge i maskineriet utför tidningsmannen, i det tysta, 
sitt uppoffrande arbete. Ekman berättar att den enskilda tidningsmannens prestatio-
ner ofta döljs bakom ”tidningens skylt”. Det är tidningen som får äran för tidnings-
mannens arbete men samtidigt är den också ett skydd.

[T]idningens skylt är också ett skydd. Tidningsmannen i arbete är egentligen inte en per-
son utan en institution. Han är ofta tvungen att vara påflugen, närgången och rent av 
ogrannlaga. Han måste för sin egen försörjning och allmänhetens nyfikenhet hålla sej 
framme och inte sky några hinder, när det gäller att skaffa säkra och grundliga uppgifter.221

I en och samma individ kan alltså tidningsmannens moral kollidera med privatperso-
nens: ”Som privatperson kan han känna det motbjudande att förkroppsliga den när-
gångna nyfikenheten. Men han är i en sådan situation inte sin egen.” När tidningsman-
nen arbetar och är ute på uppdrag är han sin tidning och sin läsekrets. Han är, fortsätter 
Ekman, ”allmänhetens ombud u p a [utan personligt ansvar]”. Tidningsmannen måste 
göra sin plikt och ”allmänheten har anledning att underlätta hans ansträngningar.” 
Tidningsmannen förkroppsligar alltså allmänhetens nyfikenhet, och han är, när han 
utövar sitt yrke, en förlängning av densamma. Genom att åsidosätta sin personliga 
moral kan han bli ett effektivt instrument för allmänhetens nyfikenhet – på sig själv!

Framställningen av journalistyrket i Ljusnan är intressant därför att den fördju-
par den spegelmetafor, som ofta får beskriva vad tidningen och journalistiken gör. 
Maskineriet, speglandet och den objektiva uppgiften kräver att tidningsmedarbetaren 
utplånar sig själv som person och gör sig till en kugge i nyhetsmaskineriet.222 Ekman 
skriver att ”en tidning ska dela den sanna vetenskapens lidelse för fakta” vilket inte bara 
understryker strävan efter objektivitet, utan också bekräftar att tidningen och journa-
listen ingår i en större samhällelig kunskapsförmedling.

Maskinmetaforen för med sig vissa bestämda drag i hur tidningsproduktionen kan 
framställas och förstås. I egenskap av ett maskineri kan tidningsproduktionen beskri-
vas som en förutsägbar, kontrollerbar och standardiserad verksamhet i vilken delarna, 
såväl mekaniska som mänskliga, är utbytbara. I denna objektiva förmedling är indivi-
dens främsta uppgift att säkerställa maskineriets normala fungerande, vilket han gör 
genom att åsidosätta sina personliga drag, känslor eller till och med moral.

221 Ibid.
222 Spegelmetaforen osynliggör mediet och journalisten. Objektivitet innebär ju, om man drar det till sin 
spets, att journalisten eller tidningen förintar sig själv. Jfr Bengt Nerman, Den offentliga lögnen, 1997, s. 49f. 
Se även Tim Vos, ”A Mirror of the Times”, Journalism studies 12:5, 2011. Vos menar att spegelmetaforen 
kan användas för att legitimera den journalistiska praktiken genom att vara en källa till både journalistiska 
normer och identiteter. Se även Bill Kovach & Tom Rosenstiel, The elements of journalism: what newspeople 
should know and the public should expect, 2007.
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För Ekman är det dock ett problem att tekniken skymmer tidningsmannens vik-
tiga och krävande arbete. Hans arbete är dessutom otacksamt eftersom resultatet av 
ansträngningarna snabbt glöms bort. Läsarna läser tidningen flyktigt och oavsett hur 
väl tidningsmannen utfört sitt arbete, så är tidningsartikelns öde ”att bli hyllpapper 
eller komma på huset”.223

Arbetsglädje i maskineriet
Mitt under det brinnande kriget 1942 reflekterar signaturen Helgö i Arbetarbladet över 
journalistens arbetsglädje och den dubbelhet som extraordinära tider innebär. Krig 
och katastrofer betyder goda tider för tidningen men ställer också särskilda krav på 
journalisten. I artikeln ”Arbetsglädje hos medarbetaren” skriver Helgö att kriget, ”det 
stora förstörelseverket”, pågår med oförminskad kraft över nästan hela jorden.224 För 
tidningens och journalistens vidkommande är en följd uppenbar: ”Stoffet strömmar 
in som aldrig förr. Det är en uppsjö av händelser, som vräker in i spalterna, rubrikerna 
torna sig nästan av sig själva till de grövsta dimensioner, och de många katastroferna 
avspegla sig i de svarta textytorna.”

Helgö skriver att mitt i den brådska som tidningsmannen har att hantera detta 
material så kan han också ”överraska sig med en del eftertänksamma betraktelser, som 
måhända kan ha sitt intresse för Arbetarbladets läsekrets såsom en liten inblick i tid-
ningsmakeriet vid företaget”. Hans egen artikel presenteras som ett resultat av en sådan 
reflektion och är avsedd att klargöra hur en medarbetare uppfattar sitt arbete både ”i 
dess dagliga begränsningar och i större sammanhang”. I artikeln markeras en tydlig 
gräns mellan det inre livet på tidningen och de utomstående:

En utomstående, som blickade in på redaktionen just då en rad ”stora” krigstelegram in-
gått, med allt vad det innebär av namnlösa offer för oräkneliga människor, kunde ha skäl 
till en viss förvåning över den ”arbetsglädje”, som då råder vid redaktionsbordet. Det kun-
de nästan verka som om ju större katastrofen är, desto ivrigare är arbetsglädjen. För ett 
dylikt främmande öga, måste tidningsmannen te sig som en cynisk yrkesman, som går 
så helt upp i sitt kalls tekniska sida, att han icke har sinne för dess mänskliga ursprung.225

Förutom att tidningsmannens yrke är ett kall så fordrar det också en professionell 
kyla vilket i sin tur garanterar att arbetet blir gjord på rätt sätt. Men, försäkrar Helgö, 
det handlar inte om cynism utan om en nödvändig professionell distans till det som 
journalisten arbetar med och för tillfället skildrar. I artikeln görs en aktuell jämförelse 
med soldaten, som, liksom tidningsmannen, är tränad och därför kapabel att fokusera 
på uppgiften oavsett de yttre omständigheterna: 

Liksom soldaten, som har att möta ett stormanfall, har emellertid tidningsmannen vid en 
sådan tidpunkt icke tid att hänge sig år gagnlös sorg och förtvivlan. Är han tränad i yrket, 

223 Signaturen Pointer, ”Tidningen och allmänheten”, Ljusnan 24/9 1937.
224 Signaturen Helgö, ”Arbetsglädje hos medarbetare”, Arbetarbladet 14/3 1942.
225 Ibid.
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så har han liksom soldaten fått en förmåga, att i sådana situationer handla i en slags häftig 
ingivelse, då den andliga uppmärksamheten är så helt inriktad på ”stridsuppgiften”, att alla 
omgivande omständigheter försvinna.226

Jämförelserna fortsätter med att journalisten liknas vid både idrottsmannen och ar-
betaren: ”Det är samma förhållande som idrottsmannen mitt under brusande tävling 
eller arbetaren, som går upp i sitt värv. Man är fångad av sin uppgift, av dess dramatis-
ka innehåll, som pockar på att få form och gestalt enligt den vedertagna typografiska 
utstyrseltekniken.” Tekniken och typografin är emellertid inget självändamål. Layout 
och formgivning är ett medel för att nå ett viktigare mål, nämligen att ”åstadkomma 
en mera slagkraftig verkan” vilket i sin tur förutsätter ”en förbindelse med det behov, 
som den osynliga läsekretsen har att erhålla med en i möjligaste mån åskådlig bild av 
det händelseförlopp, som skall beskrivas”.227

I de dramatiska tider som kriget innebär krävs särskilda ansträngningar av alla. 
Tidningsmannen måste liksom soldaten och arbetaren utföra sina uppgifter väl. Det 
finns en intressant förbindelse mellan soldaten och arbetaren – och i nästa steg med 
tidningsmannen. Om soldaten gör sitt i ”det stora förstörelseverket”, så gör arbetaren 
sin insats i den stora produktionsapparaten. Egentligen är detta två sidor av samma 
sak, nämligen det moderna industrisamhällets förmåga till mekaniserat förstörande 
såväl som skapande. Journalisten och tidningen befinner sig dock, om man följer den 
återkommande metaforen om spegeln, vid sidan av både förstörelsen och skapandet. 
Detta tycks emellertid inte räcka som beskrivning av journalisten och tidningsman-
nen, han måste också kunna framställas som mer aktivt delaktig. Jämförelsen av tid-
ningsmannen med soldaten och industriarbetaren handlar om att visa att även på den-
ne ställs stora krav.

På detta sätt kan tidningen och journalisten frammanas som dels en integrerad del 
av världen samtidigt som de också befinner sig utanför den med en särskilt överblick 
över händelserna. För att utföra sina uppgifter väl krävs det dock lika mycket av jour-
nalisten som av soldaten eller industriarbetaren. Detta kan vara ett sätt att motverka 
alla bilder av tidningen och tidningsmannen som parasiterande på oroliga tider. Att 
tidningsmannens arbetsglädje helt kan förklaras av, och kopplas till, hans särskilda 
uppgift i det större sammanhanget, tonar ner det faktum att kriget är bra för tidning-
ens affärer eller att det helt enkelt är roligare att jobba på redaktionen när det händer 
dramatiska saker.

Helgö hävdar att ”vi leva alla mer än någonsin förr ’i samma värld’”, och att denna 
gemensamma värld förmedlas av tidningen och tidningsmannen. På samma sätt som 
Ekman gjorde i Ljusnan fem år tidigare reflekterar Helgö kring människan i den tek-
niskt avancerade produktionen:

226 Ibid.
227 Ibid.
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Tidningsmannen, som förmedlar denna samhörighet kan givetvis icke förbli så metal-
liskt likgiltig som den tekniska apparatur, som tjänstgör härvidlag. Han är icke mer än 
människa, på samma sätt som läsaren. Han blir lika uppskakad, lika upphetsad, fastän 
den föreliggande arbetsuppgiften tvingar honom att i möjligaste grad behärska sig och 
låta upprördheten i stället bli en drivfjäder att få en språklig relief på framställningen. Det 
kan vara så, att en inbiten tidningsman yttrar sig en smula vårdslöst om ganska ohyggliga 
telegram, men ofta är det en jargong, en förklädnad för en uppdriven föreställning, som 
måste bemantlas för att den icke skall bli störande i det löpande arbetet. Det är knappast 
så, att en gammal ”härdad” tidningsman blir slö och okänslig och endast har sin förnöjelse 
i att utstoffera alla de omförmälda utbrotten av mänsklig gåtfull ondska med effektfull 
inramning.228

Helgö skriver vidare att varje yrkesman har sin särskilda heder och att även tidnings-
mannen håller på sin yrkesstolthet. Liksom arbetaren (och soldaten på sitt sätt) är en 
yrkesman, så är också tidningsmannen det. På ett plan är tidningsmannen speciell, 
det vill säga att hans uppgifter skiljer sig radikalt från arbetarens (och soldatens), men 
på ett allmänt plan är det som alla andra kvalificerade yrken, nämligen att det ställer 
stora krav på utövaren. Det gäller för tidningsmannen att åstadkomma ett bra resultat 
av det fragmenterade material som oftast föreligger. Dessutom är tiden nästan alltid 
knapp och många såväl förutsedda som oförutsedda omständigheter kan vara pres-
sande i brådskan. Men det är i denna ”atmosfär” som den riktige tidningsmannen och 
journalisten trivs: 

Det är den, som ger fläkt åt hans fantasi och fart åt hans arbete. När strömmen av krigs-
telegram och andra nyheter under sådana förhållanden kommer, eggas viljan och arbets-
glädjen stiger från timme till timme, allteftersom man ser tidningen växa fram. Varje dag 
är en gåva, varje tidning en dikt! Med denna inställning, i en gemenskap med tillvarons 
innersta krafter, kan tidningsmannen få rikt utbyte av varje dag, och den arbetsglädje han 
förnimmer, har hälsans kännemärke.229

Att tidningsmannen har en förbindelse med eller lever i sällskap med ”tillvarons in-
nersta krafter” återkommer på olika sätt i beskrivningar av tidningsmedarbetarna. 
Genom sin närhet till nyhetsflödet får de en annan överblick över, och kunskap om, 
världen än vad läsarna har. Om tidningen, enligt de självbeskrivande texterna, är en 
väg till den stora verkligheten för läsaren, så lever tidningsmannen i dess mitt.

Metaforen om maskineriet föreslår att vi kan se på tidningsorganisationen i termer 
av, eller genom, något annat.230 Enligt George Lakoff och Mark Johnson är metaforens 
viktigaste funktion att möjliggöra för människor att delvis förstå det som inte låter sig 
beskrivas i sin helhet.231 Med hjälp av metaforer kan sammanhängande bilder skapas 
av det som är komplext och oöverskådligt. Det ligger i sakens natur att metaforer be-
tonar och lyfter fram vissa aspekter medan andra tonas ner. Att tillskriva en organi-

228 Ibid.
229 Ibid.
230 Gareth Morgan, Images of organization, 1986.
231 George Lakoff & Mark Johnson, Metaphors we live by, 1980, s. 193.
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sation maskinliknande drag var inget nytt i mellankrigstiden. Så skilda tänkare och 
organisationsteoretiker som Max Weber, Frederick Winslow Taylor och Henri Fayol 
hade det gemensamt att maskinen för dem alla utgjorde en normativ bild av funge-
rande organisationer. I sina teorier om organisation betonade de på olika sätt speci-
alisering, standardisering, utbytbarhet och förutsägbarhet.232 Maskinmetaforen tonar 
ner individualitet och personlighet hos medarbetarna. Organisationens, maskineriets, 
fungerande hänger på att alla har sina avgränsade uppgifter, att det finns ett på förhand 
känt sätt att lösa uppgifterna samt att uppgifternas lösning inte är beroende av enskilda 
individer utan att man kan göra åtskillnad på individ och kompetens.

Vad gäller specialisering, standardisering och förutsägbarhet kan man säga att ma-
skinmetaforen är central i de ovan refererade berättelserna. Däremot är de mer oklara 
vad gäller utbytbarheten. Samtidigt som tidningsföretaget och det pressystem som den 
är en del av beskrivs som ett maskineri, så betonas inte bara journalistens kompetenser 
i allmänhet utan också dennes personliga egenskaper och talanger för att arbetet skall 
bli gjort på ett bra sätt till läsarnas nytta och glädje. Att journalisten enligt både Ekman 
och Helgö riskerar att osynliggöras bakom det tekniska maskineriet implicerar att det 
är ett problem, att journalistens person behövs för att det tekniska maskineriet skall 
fungera. Individens underordning är ett villkor för att maskineriet skall fungera, men 
för att det också skall fungera väl krävs av journalisterna att de har talang och fallen-
het, disciplin och kyla, det vill säga förmågor och egenskaper som inte utan vidare låter 
sig reduceras till ingredienser i en överindividuell ”kompetens”.

Att rätt man måste vara på rätt plats underströks i artikeln ”Erfarenheter från en 
lokalredaktion”. Arbetarbladets Lokalredaktör i Sandviken, Carl Björk, berättar att en 
lokalredaktörs arbete är särskilt komplicerat eftersom han måste sköta både journalis-
tiken och ekonomin. Lokalredaktörens hjärna ”måste alltid köra tvåspann – det ena 
består av en yster springare, som gärna vill skena hit och dit på jakt efter nyhetsstoff, 
det andra är en sedesam valack, som snegglar [sic] sniket och snålt åt sitt håll för att 
tillvarata tidningens ekonomiska intressen”. 233 Den skickliga lokalredaktören kan, en-
ligt Björk, balansera den journalistiska uppgiften med de ekonomiska nödvändighet-
erna. Skillnaden mellan de två huvudsakliga uppgifterna är emellertid alltför stor och 
”idealtypen”, som skickligt klarar av båda, är sällsynt: ”lika sällsynt som det är att se en 
skicklig dansös vara en duktig mjölkerska eller en professor i filosofi vara en pålitlig 
spårvagnsförare”. För lokaltidningsmaskineriets optimala fungerande krävdes alltså 
tidningsmän med speciella talanger.

Om maskinmetaforen sätter ljuset på journalisternas disciplin, så kunde den ur 
tidningsföretagets perspektiv användas på ett annat, mer utvidgat, sätt. Genom att 
tidningsföretagets teknik och organisation tillsammans utgjorde ett maskineri kunde 
verksamheten tillskrivas en roll och en uppgift på ett mer övergripande samhälleligt 

232 Katherine Miller, Organizational communication: approaches and processes, 1999, s. 5f.
233 Signaturen Betula, ”Erfarenheter från en lokalredaktion”, Arbetarbladet 14/3 1942. 
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plan. Tidningsmaskineriet blir då en del av det större samhällsmaskineriet där dags-
tidningarna utför sin specialiserade uppgift och andra företag sina. Tillsammans bild-
ar de en samhällelig produktionsapparat som garanterar att samhället fungerar och 
utvecklas.

Pressen en del av det större maskineriet
Reflektionerna ovan kring tidningsmannayrket i Ljusnan och Arbetarbladet syftar till 
att visa insidan av det stora maskineriet. Betraktad utifrån beskrivs den lokala dags-
tidningen som ingående i ett ännu större maskineri på samhällsnivå, i samhällets in-
dustriella produktion. En konkret bild av tidningen som en del av denna produktion 
finns i Arbetarbladet samma år, 1937, som Ekmans artikel publiceras i Ljusnan.234 Man 
kan säga att annonsens illustration och text bekräftar både Ekmans och Helgös reflek-
tioner kring maskineriet, såväl ur det interna som ur det externa perspektivet.

234 Arbetarbladet 21/12 1937, annons.

BILD 2. ”Rastlöst arbete” pågår i så väl industrin på Arbetarbladet. Tidningen är en del av samhällets produktion 
och tidningsmedarbetarna är lika viktiga som industriarbetarna – och tidningsägarna lika viktiga som industri-
ägarna. Prenumerationsannons ur Arbetarbladet 21/12 1937.
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Industrisamhällets ”rastlösa arbete” pågår både i fabrikerna och på tidningsföreta-
get. Att just Arbetarbladet publicerar en annons med detta budskap kan också förstås 
som ett sätt att visa att arbetet vid tidningen liknar arbetet i fabrikerna. Som arbetar-
tidning är det just arbetarklassen som tidningen vänder sig till och på detta sätt kan 
man frammana en gemenskap mellan tidningsmannen och industriarbetaren, mellan 
industriföretaget och tidningsföretaget. Men annonsen är intressant också som ett sätt 
att beskriva vad en tidning är, vad den gör och hur den gör det den gör – och i nästa 
steg – vad det säger om dem som arbetar vid tidningen. 

Kugghjulet i illustrationen – en vanlig symbol för industrin – kan också tolkas som 
en symbol för ett större system. Uttrycket ”att hålla (kugg)hjulen snurrande” betyder 
att den samhälleliga produktionen måste fortgå effektivt för att samhället skall fungera 
och individerna leva ett materiellt drägligt liv. Att kugghjulet och det rastlösa arbe-
tet är något som beskriver både industrin och tidningen frammanar en samhällelig 
helhetsbild där fabrikerna och tidningen utför olika uppgifter men att de på ett mer 
övergripande plan hör till samma system. Fabriken producerar varor och produkter, 
tidningen producerar nyheter. Båda är viktiga för allmänheten och för samhällets ut-
veckling. Båda producerar för det gemensamma bästa.

I Gefle Dagblad återkommer temat under kriget då en stor annons med rubriken 
”Håll hjulen igång…” publiceras vid flera tillfällen. Budskapet i annonsen är att de oro-
liga tiderna kräver särskilda ansträngningar: ”Det gäller att under det nya året spänna 
alla krafter för att hålla samhällsmaskineriet igång, att i största möjliga grad mildra 
världslägets deprimerande inverkan på handel och industri och därigenom motverka 
stagnation och arbetslöshet.”235 

Om tidningsmaskineriet ofta framhålls som en förutsättning för medborgarnas 
möjligheter att bilda sig en uppfattning om och förstå världen, så handlar det i Gefle 
Dagblads annons om tidningen som annonsmedium. Tidningen bidrar till samhälls-
maskineriet genom att säkerställa varucirkulationen. Den lokala dagstidningen är en 
förutsättning för att industrins och industriarbetarnas ansträngningar effektivt skall 
bidra till ett bättre samhälle: ”Det moderna affärslivet kan icke undvara tidningsan-
nonsen. En affär utan annonsering kan liknas vid en båt utan motor! Ta reklam-mo-
torn i Er tjänst i ökad utsträckning under 1941 och medverka härmed i de gemensam-
ma strävandena att hålla samhällsmaskineriets hjul snurrande!”236

Att ökad annonsering gynnar det enskilda lokala tidningsföretaget är bara en po-
sitiv bieffekt av att tidningen utnyttjas som annonsmedium för industrins och samhäl-
lets bästa. Tidningen och journalisten, industrin och industriarbetarna (även tjäns-
temännen – i annonsens illustration kavlar en slipsklädd man upp ärmarna på sin 
skjorta, redo att hugga i), handeln och affärerna har enligt Gefle Dagblad en gemensam 
strävan att hålla hjulen snurrande. På detta sätt kan lokala dagstidningar och deras 

235 Se till exempel Gefle Dagblad 2/1 1941, annons.
236 Ibid.
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medarbetare, som handhar tidningsproduktionens maskineri, sättas i samband med 
en samhällsnytta som överskrider nyhetsförmedlandet. 

Tidningen är en del av samhällets produktion och tidningsmedarbetarna är lika 
viktiga som industriarbetarna – och tidningsägarna lika viktiga som industriägarna. 
Gemensamt för de båda är att de ställer sig i en produktionsapparats tjänst med det 
allmännas bästa för ögonen, åtminstone är det den bild som förmedlas i tidningarna.

Johan Jarlbrink gör en intressant jämförelse mellan journalisten och tidens konto-
rister, som, i jämförelse med journalisterna, verkligen kunde beskrivas som kuggar i 
ett allt mer industrialiserat och tekniskt moderniserat maskineri. Han skriver att ”Jäm-
fört med kontoristerna”, som ju också använde skrivmaskiner och det moderna kon-
torets olika verktyg, ”framstår journalisterna inte längre som de kuggar i maskineriet 
som de av någon anledning gärna ville framställa sig som”.237 Därför, menar Jarlbrink, 
är det ”rimligare att tolka talet om tidningen som ett stort maskineri, och medarbetar-
na som kuggar, som i första hand retoriska strategier för att framhäva tidningsvärldens 
modernitet, snabbhet och storskalighet å ena sidan och journalisterna som kämpande 
underdogs å den andra […].”238

För tidningsföretaget kunde bilden av maskineriet snarare fungera som en legiti-
mering av verksamheten på ett samhälleligt plan. Även om maskineriet – tekniken, 
apparaterna, kunnandet och medarbetarnas disciplinerade underordning – visade att 
företaget var modernt, så visade det också att företaget bidrog till samhället i sin hel-
het. De kostsamma investeringar som gjorts i tryckpressar och andra maskiner var på 
ett plan investeringar i företagens utveckling samtidigt som de på ett annat plan, som 
en del av samhällsmaskineriet, kunde kopplas till en mer allmän utveckling, välfärd 
och modernitet. Tidningsmannen, som kugge i maskineriet, blir då den disciplinerade 
och anspråkslöse hjälten som uppoffrande men skickligt utför det arbete som ankom-
mer på honom, liksom arbetaren och tjänstemannen i industrin (och soldaten ute i 
kriget) utförde sina uppgifter.  

MÄNNEN I PUBLIKEN
I rubriken till en prenumerationsannons i Kuriren från 1923 kunde man läsa påståen-
det att ”Utan tidningen kan ingen civiliserad människa leva”.239 I annonsens illustra-
tion visas en man som glömt att förlänga prenumerationen i tid. Han river sitt hår i 
förtvivlan och bakom honom syns hans kaotiska hem; bord och stolar har välts på 
ända, trasigt porslin ligger på golvet och hunden flyr undan den rasande mannen med 
svansen mellan benen. ”Betrakta denna arme man, som gripits av den vildaste förtviv-
lan! Den stackars karlen erinrade sig just nyss, att han glömt att förnya prenumeratio-

237 Jarlbrink, 2009, s. 227.
238 Ibid.
239 Söderhamns-Kuriren 3/1 1923, annons.
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nen, varför han nu riskerar att bli utan tidning några dagar.”240 Läsarna uppmanades 
att inpränta bilden och låta den bli en påminnelse om att alltid i god tid förnya prenu-
merationen på Kuriren.

I en annan annons, publicerad knappt ett år senare, visar man den glädje som tid-
ningen bringar till hemmen: ”När tidningen kommer glädjas familjens samtliga med-
lemmar, ty alla äro vana att i tidningen finna saker, som intressera dem”.241 I annonsen 
syns en leende familj. Husmodern står i mitten och håller sina armar om de två bar-
nen. Familjens glädje förklaras av att tidningsdistributionen fungerar: ”En tidning är 
en kär vän, vars ankomst bringar glädje” berättar annonstexten, men påpekar också att 
en utebliven tidning ”väcker förstämning och ledsnad”.242 Familjens sinnesstämning är 
alltså avhängig tidningen och även denna annons vill påminna om att det är dags att 
förnya prenumerationen på Kuriren. Men – vad är det som den lokala dagstidningen 
säger sig göra för sina läsare som föranleder sådan glädje (eller förtvivlan när tidning-
en uteblir)? Vilka är läsarna och vilken funktion sägs tidningen fylla för dem?

240 Ibid.
241 Söderhamns-Kuriren 31/12 1923, annons.
242 Ibid.

BILD 3. ”Utan tidning kan ingen civiliserad 
människa leva”. Även om dagstidningen 
ofta framställdes som en livsnödvändig-
het, så var den här typen av annonser 
ovanliga. Vanligtvis visade annonserna 
mannen i lugn och ro läsandes tidning-
en i sin fåtölj. Prenumerationsannons 
ur Söderhamns-Kuriren 3/1 1923
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Exemplen ur Kuriren ovan är, om än ganska roliga, inte särskilt representativa för 
hur läsarna framställs i annonser och artiklar i mellankrigstiden. Den första annonsen 
är ovanlig därför att illustrationen av den förtvivlade mannen bryter mot hur läsaren 
skildras i de allra flesta övriga annonser, där han i hemmets lugna vrå läser sin tidning. 
Den andra annonsen är ovanlig därför att husmodern står i centrum. Sammanfatt-
ningsvis kan man alltså säga att läsarna, i den mån de speglas, i första hand är män som 
läser sin tidning i hemmet.

De bilder av läsarna som förekommer i mellankrigstiden rymmer heller inga större 
skillnader mellan tidningarna. Att den lokala dagstidningen blir en innehållsmässigt 
allt bredare produkt och att läsarna blir allt fler från alla sociala kategorier återspeglas 
inte i de bilder av läsarna som framskymtar i tidningsspalterna. Läsarna framträder 
i annonser och artiklar som en homogen grupp som i den moderna dagstidningen 
tar del av många olika saker, inte som en mer heterogen grupp vars olika behov den 
moderna dagstidningens mångsidighet kan tillfredsställa. Publiken utgör närmast en 
massa människor för vilken tidningen löser samma problem på samma sätt.

Det finns emellertid, även i detta avseende, en skillnad mellan de frisinnade tid-
ningarna och arbetarrörelsetidningarna. Utöver att vara medborgare eller konsumen-
ter med informationsbehov, så tilltalas Arbetarbladets, så småningom även Kurirens, 
läsare också som arbetare ingående i en arbetarklass för vilken arbetarrörelsen be-
driver sin politiska kamp. Medan de frisinnade tidningarna kan skriva om ”läsaren” 
som en mer allmän figur för vilken tidningen förmedlar politik, nyheter, annonser 
och förströelser, så är han i arbetarrörelsetidningarna också en organisationsmedlem 
som man kan tala till på ett annat sätt än när ett företag riktar sig till sina kunder. 
Arbetarrörelsetidningarna kan i mellankrigstiden både vara mer uppfordrande och 
förmanande än sina frisinnade konkurrenter.

Att både locka och förmana
På 1920- och 1930-talen finns det ett dubbelt tilltal i Arbetarbladet. Å ena sidan förma-
nar man de arbetare som inte läser arbetarrörelsens egna tidningar, men å andra sidan, 
vilket nämnts ovan, lockar man i annonser med att tidningen har ett rikt innehåll och 
att den i egenskap av nyhetsförmedlare tål jämförelser med de borgerliga tidningarna. 
I Arbetarbladets texter är läsaren å ena sidan en fackligt organiserad och politiskt en-
gagerad arbetare, å andra sidan är han en modern tidningskonsument som i tidningen 
också söker annat än politisk och facklig information. Ofta framhålls det att arbetaren 
inte har något att förlora på att läsa arbetartidningar eftersom dessa numera är lika 
goda allmänna nyhetstidningar, annonsorgan och källor för förkovring och förströelse 
som konkurrenterna. Utöver detta företräder man också den för arbetarklassen rätta 
politiska linjen varför valet av tidning torde vara givet för arbetaren.

Att tidningen bör läsas därför att den är navet i arbetarrörelsens politiska och so-
ciala strävanden betonas emellertid starkt på 1920-talet. Arbetartidningen är framfö-
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rallt, som det hette i Arbetarbladet 1929, en ”förbindelselänk mellan dem som socialt 
och politiskt äro närbefryndade” och de arbetare som inte läser arbetartidningar borde 
omedelbart byta ut de borgerliga tidningarna eftersom de ”aldrig ha annat än glåpord 
till över för arbetarklassen”.243

Ett problem som tas upp vid flera tillfällen är att arbetarklassbefolkningens nume-
rära överlägsenhet inte återspeglas i arbetartidningarnas upplagor. Logiken är enkel: 
om bara alla arbetare läste ”sin” tidning, så skulle arbetarpressen omedelbart bli uppla-
gemässigt störst och därigenom få de resurser som krävs för att göra de bästa tidning-
arna. Detta skulle i sin tur hjälpa arbetarklassen att nå sina politiska mål. Med starka 
tidningar blir också arbetarklassen stark vilket ytterst är villkoret för att samhället ska 
kunna förändras till det bättre.

Problemet är de många arbetare som läser borgerliga tidningar. Att läsa fel tidning 
innebär inte bara att individen binder ris åt egen rygg, det innebär också ”en pliktför-
summelse och ett svek mot den egna klassen”, som det hette vid nyåret 1927.244 Några 
år senare, 1935, skriver man att de arbetare som fortsätter att läsa borgerliga tidningar 
hjälper mer konservativa krafter att bevara det gamla samhället, vilket framhålls som 
fullkomligt irrationellt: ”De hålla sig med tidningar som såväl direkt som i mera för-
täckta ordalag plädera för en återgång till den gamla goda tiden med längre arbetstid, 
mindre frihet för arbetarna, kapitalvälde!”245

Att det självklart är, eller ska vara, den fackligt engagerade mannen som beslutar 
om tidningsprenumerationen framgick av en artikel publicerad i december 1929. I 
rubriken ställer man vad man kallar en samvetsfråga: ”Vem är det som bestämmer?” 
Frågan handlar naturligtvis om valet av tidning och i artikeln antyds att i de senaste ge-
nerationerna av arbetare finns alltför många slöa och okunniga. Man frågar sig om de 
yngre arbetarna verkligen förstår betydelsen av att ha ett eget organ och påminner om 
den svåra tid i slutet av 1800-talet då inga arbetartidningar fanns. Men misstankarna 
om de många enligt argumentationen felaktiga tidningsvalen i arbetarhemmen riktas 
också indirekt mot kvinnan.

Vem bestämmer alltså i hemmet vilken tidning som skall läsas? Inte kan det i de hem där 
en borgerlig tidning cirkulerar vara mannen, den vakne fackföreningsmannen, som haft 
avgörandet i sin hand? Kan det vara möjligt att en fackföreningsman skulle kunna uppträ-
da så ologiskt? Man tycker inte det. Att lägga all sin kraft till i föreningslivet för samhällets 
omskapande efter en socialistisk idé och sedan inhämta sitt vetande om samma problem 
i tidningar som ha en rakt motsatt uppfattning, det blir ju att i föreningen utföra ett sisy-
fusarbete, att rulla stenen uppför berget.246

En riktig arbetare, en riktig man, väljer själv sin tidning och detta val sker utifrån 
hans, enligt idealet självklara, engagerade och kunniga arbete för rörelsen. Att läsa 

243 ”Vår tidning”, Arbetarbladet 14/12 1929.
244 ”Arbetarpressen.”, Arbetarbladet 31/12-1927.
245 Signaturen E—k S—m, ”Nytt år – nya tag.”, Arbetarbladet 2/1 1935.
246 Signaturen Ax. –y–., ”Vem är det som bestämmer?”, Arbetarbladet 14/12 1929.
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en borgerlig tidning är att motarbeta sig själv men också hela rörelsen eftersom dess 
”frammarsch förlorar på sådana medlemmar” som inte läser rätt tidningar.247 Åter igen 
kopplas individens val av tidning till hela rörelsens och ytterst samhällets utveckling. 
Genom att läsa rätt tidning, det vill säga Arbetarbladet, bidrar arbetaren till att samhäl-
let kan utvecklas och formas så att det blir bättre också för honom själv.

I arbetartidningarna framhålls också i slutet av perioden 1920-1945 den ideologis-
ka och politiska gemenskapen som en gemensam nämnare för läsarna. Även om en viss 
diversifiering av publiken framskymtar i prenumerationsannonsernas illustrationer – 
läsaren är inte alltid längre enbart en man eller vuxen – så är det tydligt att läsarna i 
första hand är en homogen grupp människor förbundna till varandra genom att bo på 
samma ort och genom sitt medborgerliga och mänskliga behov av information. I ar-
betartidningarna var publiken också sammanbunden i en ideologisk gemenskap, som 
dock blir allt mindre framträdande ju närmare slutet av perioden vi kommer.

Det finns emellertid undantag. Vid nyåret 1941 publiceras en ledare i Arbetarbladet 
med rubriken ”Våra partitidningar och personalannonserna”. Ledarartikeln tar upp 
problemet med att arbetarna, när de ska annonsera i tidningarna, inte är lojala mot 
sina egna tidningar. I inledningen konstaterar man att ”ehuru våra tidningar sakligt 
sett vore det rätta annonsorganet gå många arbetare förbi dem när det gäller personlig 
annonsering”.248 Det felaktiga valet av annonsorgan, menar man, beror på en ”snob-
bism” som driver arbetarna att annonsera i de så kallat ”fina” tidningarna, det vill säga 
i de borgerliga ortskonkurrenterna. Medan både högermän och folkpartister annon-
serar i arbetartidningarna, så tycks vissa socialdemokrater ”inbilla sig […] att deras 
reputation skulle bli illa kantstött ifall de gynnade sin egen partipress”.249 I artikeln 
berättas att den illojala annonseringen i de konkurrerande tidningarna är ett relativt 
stort problem och det antyds även att det är en generationsfråga:

Vi känna åtskilliga fall då söner och döttrar till ledande socialdemokratiska ortspampar 
och funktionärer blivit till den milda och överdrivna grad ”förnäma”, att det inte kunnat 
falla dem in att annonsera sin förlovning, vigsel och andra glädjande tilldragelser i ortens 
socialdemokratiska organ.250

Även i denna artikel återkommer argumentet att arbetartidningarna i fråga om sprid-
ning och kvalitet är jämförbara med de borgerliga tidningarna och att den illojala 
annonseringen därför är dubbelt ologisk. Enligt ledarartikelns slutkläm visar den 
bristande solidariteten mot de egna organen att ”en mängd av dem som tro sig vara 
socialdemokrater” egentligen inte är det.251 Att vara en riktigt socialdemokrat innebär 

247 Ibid.
248 ”Våra partitidningar och personalannonserna”, Arbetarbladet 31/12 1941. Ledaren är, skriver man i 
inledningen, inspirerad av en artikel om annonsering av partisekreteraren Anders Nilsson som publicerats 
tidigare i Arbetarbladet.
249 Ibid.
250 Ibid.
251 Ibid.
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nämligen att man både prenumererar på, annonserar i och på alla sätt stöttar de soci-
aldemokratiska tidningarna. Även om den här typen av budskap, också på ledarplats, 
blir allt mer sällsynta ju längre fram i tiden vi kommer, så visar den hur man, åtminsto-
ne i partiledningen och i tidningsledningen, såg på läsaren och tidningen som en helt 
central och integrerad del av rörelsen.

Även om arbetartidningarna i första hand profilerar sig som allmänna, snabba och 
breda nyhetstidningar från 1930-talet och framåt, så återkommer budskapet om att 
tidningen är ett verktyg för arbetarklassens och samhällets framåtskridande i jubi-
leumsnumren. Ett bra exempel på hur tidningen framhålls som förbindelsen mellan 
individen, rörelsen och samhällsutvecklingen finns i Kuriren 1945. I samband med det 
i tidningen stort uppslagna femtioårsjubileet publiceras vid flera tillfällen en annons 
i syfte att rekrytera prenumerantanskaffare. I det fotografi som dominerar nästan två 
tredjedelar av annonsen är läsaren en prototypisk arbetare med blicken riktad snett 

BILD 4. ”Din styrka är helt beroende av 
arbetarpressens styrka.” Partiet, fackför-
bunden, pressen och arbetaren framma-
nas som en närmast monolitisk enhet. An-
nons ur Söderhamns-Kuriren 6/10 1945.
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mot vänster och mot fjärran (som industriarbetare eller jordbrukare i sovjetiska pro-
pagandaaffischer). 

Formuleringen ”Din styrka är helt beroende av arbetarpressens styrka” är en repre-
sentativ beskrivning av hur tidningarna sade sig dra samman partiet, pressen och lä-
sarna i en enhet mot ett gemensamt politiskt mål.252 Individens styrka är helt avhängig 
kollektivets och som samordnare och mobiliserare är tidningen navet i, och villkoret 
för, rörelsens framåtskridande – så kan bilden av både Kurirens och Arbetarbladets re-
lation till läsarna och läsandet sammanfattas fram till andra världskrigets slut. Partiet, 
fackförbunden, pressen och arbetaren bildar en närmast monolitisk enhet som slåss 
för sin ställning i samhället. Denna bild tonas, som sagt, gradvis ner under 1930-talet 
och på 1940-talet dyker den bara upp i enstaka annonser, artiklar och ledare i jubi-
leumsnumren.

Kvinnorna börjar dyka upp som läsare
I samtliga tidningar är läsaren under mellankrigstiden i första hand en man. Det är 
han som väljer tidningen, det är med honom som tidningen diskuterar politiska frågor 
och det är till honom som tidningen förmedlar nyheter från när och fjärran. Gradvis 
börjar dock kvinnan dyka upp som tidningsläsare. I prenumerationsannonsernas il-
lustrationer är det dock mannen som läser sin tidning, medan kvinnan – i de fall hon 
förekommer – oftast får nöja sig med att läsa över mannens axel. Kvinnorna börjar 
också nämnas i annonstexterna. Vid nyåret 1935 finns till exempel i Arbetarbladet en 
annons i vilken en arbetare är i färd med att slå ner en påle i marken med en slägga. I 
annonstexten kunde man läsa att ”Det är fastslaget att min hustru och jag inte kunna 
vara utan Arbetarbladet”.253 Annonsen är representativ därför att det är mannen som 
talar. Tidningen är oumbärlig både för honom och hans hustru, men det är han som 
ur annonsen talar till läsaren, som ju också är en man. Ett exempel där kvinnan också 
talar finns i en annons för Gefle Dagblad 1938 som påminner läsarna om att det är hög 
tid att förnya prenumerationen. I illustrationen är det kvinnan som sitter och läser tid-
ningen men av dialogen mellan kvinnan och mannen framgår det att det är mannens 
sak att förnya prenumerationen: ”– Det är en sak som Du i n t e får glömma i dag, på 
årets sista dag!”, säger kvinnan varpå mannen frågar: ”Vad kan det vara, lilla Du?” 
Kvinnan svarar att ”–Jo, Du måste förnya prenumerationen på Gefle Dagblad för 1939! 
Det blir inte något gott nytt år om jag inte vet att jag får hämta Dagbladet i brevlådan 
till morronkaffet…”254

Om man ser till hur läsarna och läsandet illustreras i annonserna är det oftast man-
nen som läser tidningen för sig själv. Från det sena 1930-talet dyker dock kvinnan upp 

252 Kuriren 6/10 1945, annons.
253 Arbetarbladet 31/12 1935, annons.
254 Gefle Dagblad 31/12 1938, annons.
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i illustrationerna, men, som sagt, ofta läsandes över mannens axel. Det är mannen som 
håller i tidningen eller som sitter mest centralt i förhållande till den. 

Det finns också annonser där kvinnan ensam läser tidningen. I Gefle Dagblad 
1944, till exempel, är det hon som sitter och läser tidningen medan han får läsa från 
sidan. Av annonstexten framgår att annonsens rubrik, ”Ett gott uppslag”, handlar om 
annonser: ”Ett gott uppslag kan man få gratis genom att studera annonsavdelningen i 
Gefle Dagblad. Speciellt småannonserna på sista sidan är en givande fyndort.”255 Fram 
till krigsslutet, och även en tid efter det, är det främst annonserna som sägs locka 
kvinnor till läsning. Hon läser alltså tidningen med mycket snävare syften än han. Den 
moderna, breda lokala dagstidningen, var i mellankrigstiden fortfarande till för man-
nen. Kvinnan kunde, över mannens axel eller efter det att mannen läst klart, studera de 
delar av tidningen som svarade mot hennes avgränsade uppgifter, såväl i tjänsteman-
nahem som i arbetarhem. Snart skulle dock bilden av läsarna förändras och kvinnorna 
blir till en allt viktigare del av målgruppen.

En föraning om de förändringar som ägde rum efter kriget skymtar i Gefle Dag-
blad redan 1937. I en liten annons syns en kvinna som läser tidningen sittandes i en 
fåtölj. Annonsen är inte ovanlig bara därför att mannen inte finns med, utan framfö-
rallt därför att annonstexten talar om att hon inte läser annonserna, utan nyheterna: ”I 
hemmets lugna vrå men ändå i händelsernas brännpunkt befinner Ni er om Ni varje 
dag läser Gefle Dagblad.” Budskapet om att tidningen ger läsaren överblick över det 
som sker både när och fjärran var vid denna tid helt och hållet reserverat för mannen, 
men i denna, för tiden ganska unika, annons är det kvinnan som ”Snabbt och utförligt 
erfar […] allt som händer och sker i hembygden, i in- och utlandet.” Om de lokala 
dagstidningarnas utblick mot världen vidgades i mellankrigstiden, så kan man säga att 
kvinnans blick på tidningen snart kom att överskrida annonserna.

DISKUSSION: LOKALTIDNINGEN I MELLANKRIGSTIDEN
Vad var en lokal dagstidning i mellankrigstiden? Med utgångspunkt i den empiriska 
undersökningen kan inget generellt och entydigt svar ges, tvärtom kan man säga att 
ett utmärkande drag i de lokala dagstidningarnas profilering var att de ville vara flera 
olika saker. 

I tidigare forskning framträder, vilket jag visade i inledningen till detta kapitel, två 
huvudsakliga bilder av pressen och dess självpåtagna uppgifter i mellankrigstiden. I 
den ena betonas pressens anknytning till politiken och partierna, i den andra att press-
sen nu i första hand blir en nyhetsförmedlare. Resultaten i denna studie bekräftar det 
sistnämnda, i synnerhet vad gäller de liberala tidningarna, men kan också bidra med 
en viss nyansering. Det är först i slutet av perioden 1920-1945, när de socialdemokra-

255 Gefle Dagblad 5/1 1944, annons.
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tiska tidningarnas profilering börjar genomgå en omorientering, som samtliga i första 
hand framställs som just nyhetsförmedlare. 

Även om tidningarna i undersökningen kan beskrivas som partipress, samtliga ge-
nom sin ideologiska linje, arbetartidningarna också formellt, så är det alltså annat som 
dominerar profileringen i mellankrigstiden och under andra världskriget. Självklart 
var tidningarna både opinionsbildare och nyhetsförmedlare, liksom de var en källa till 
förströelse. Frågan här handlar emellertid om vad som dominerar i självbilden och på 
den frågan kan ett klarare svar ges: Om man studerar hur dagstidningarna ville upp-
fattas så ville de inte vara det som Allern och Mark Blach-Ørsten beskriver: en kanal 
mellan politiken och medborgarna. De ville hellre ses som en förmedlare av den stora 
världen in i den lilla.

De socialdemokratiska tidningarnas uttryckliga omorientering i profileringen från 
vad man själva benämner ”medlemsblad” till allmänna nyhetstidningar är intressant 
därför att den får betydande konsekvenser för hur frågorna om vad en tidning är, vad 
den gör, hur och varför, kan besvaras. Genom att jämföra medlemsbladet med den 
allmänna nyhetstidningen med avseende på centrala aspekter av dagstidning kan vi 
kasta ljus på vad tidens allmänna uppfattningar om, och ideal kring, pressen egentli-
gen handlade om. Med andra ord: De socialdemokratiska tidningarnas omorientering 
kan sägas spegla vad en modern dagstidning var eller snarare skulle vara i mellan-
krigstiden.

Den allmänna nyhetstidningen blir idealet
Till vardags och i praktiken kunde de socialdemokratiska tidningarna så klart vara 
både medlemstidningar och mer allmänna nyhetstidningar. I den allt omfångsrikare 
och gradvis mer departementaliserade tidningen fanns både utrymme och särskilda 
platser för olika typer av innehåll. Här handlar frågan emellertid om meningsproduk-
tionen och profilen, det vill säga en förenklad helhetsbild som fick representera tid-
ningen i sin helhet. 

Skillnaden mellan ett så kallat medlemsblad och en allmän nyhetstidning kan be-
skrivas med utgångspunkt i hur relationen mellan tidningen och läsaren förstås. Om 
läsaren av medlemsbladet är just en medlem, så är läsaren av den allmänna nyhetstid-
ningen snarare en kund. Medlemskapet implicerar en samhörighet mellan tidningen 
och läsaren som vida överskrider den som antas finnas mellan ett företag och dess 
kunder. Den avgörande skillnaden mellan medlemmen och kunden är att den först-
nämnda har en intern relation till tidningen medan den senare med nödvändighet har 
en extern relation. Affärsförbindelsen förutsätter en åtskillnad mellan parterna medan 
medlemmen och tidningen innefattas i samma övergripande organisation. Huruvida 
relationen till läsarna förstås som intern eller extern får naturligtvis konsekvenser för 
hur tidningsmannen förstår sig själv och sina uppgifter men också hur tidningsföreta-
get och tidningsprodukten framställs.
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Både medlemsbladets och den allmänna nyhetstidningens samhälleliga legitimitet 
vilar på att de bidrar till en samhällsnytta som går utöver det enskilda tidningsföre-
tagets mål och förtjänster. Medlemsbladet ingår emellertid som en integrerad del i 
arbetarrörelsen och dess existensberättigande består i att den bidrar till att arbetarrö-
relsens övergripande mål nås. Medlemsbladets uppgift är att fungera som ett verktyg 
för politisk upplysning, organisering och mobilisering och bidrar till samhällsutveck-
lingen inifrån arbetarrörelsen. Den allmänna nyhetstidningen säger sig däremot vara 
till nytta för samhället genom att ”spegla” det utifrån som en kanal för oberoende ny-
hetsförmedling. Medlemsbladets ideala läsare är en både informerad och i rörelsens 
arbete engagerad arbetare medan den allmänna nyhetstidningens ideala läsare är både 
en informerad medborgare och en potentiell kund till annonsörerna. 

Av medlemmen kan man alltså kräva mer, nämligen att denne sympatiserar med 
vissa idéer och uppvisar ett visst engagemang för dessa idéers förverkligande. Detta 
får, i sin tur, konsekvenser för hur tidningsmannens uppgifter förstås: som represen-
tant för tidningen, som i sin tur representerar den rörelse i vilken läsaren är medlem, 
kan han tilltala läsaren med en auktoritet som tillåter honom att vara både förmanan-
de och uppfordrande. Sammanfattningsvis kan man säga att omorientering visar hur 
den allmänna nyhetstidningen – som var vad tidens ideal om en riktigt tidning alltmer 
handlade om – i jämförelse med den politiska medlemstidningen omdefinierar rela-
tionen mellan tidningen och läsaren samt att tidningens tilltal, liksom självförståelse, 
förändras i grunden. 

När alla tidningar blir allmänna nyhetstidningar som säger sig spegla samhället 
för den som kan och vill lösa en prenumeration, uppstår med nödvändighet en viss 
distans mellan tidningen och läsarna men också mellan tidningen och politiken och 
världen i stort. Den moderna dagstidningen och dess raison d’être som nyhetsförmed-
lare ställde den, åtminstone i föreställningen, vid sidan av den värld som den sade sig 
spegla och förmedla till sin läsekrets. Denna externa relation bildar i sin tur ett villkor 
för alla begrepp om objektivitet, som vid tiden började bli en allt mer central del i tid-
ningarnas och journalisternas självbild.

Omorienteringen från medlemsblad till allmän nyhetstidning i arbetarrörelsetid-
ningarna sker mot bakgrund av flera parallella utvecklingar, såväl i branschen som 
i samhället. De socialdemokratiska tidningarna betydelse som verktyg för politisk 
mobilisering minskade när partiet vann den politiska makten. Samtidigt bidrog den 
allt bättre ekonomin efter krisen i början av 1930-talet tillsammans med de sociala 
reformerna till den politiska stabilitet som minskade tidningens betydelse som ett mer 
utpräglat politiskt vapen.

Om Sverige i ekonomiskt, politiskt och socialt avseende stabiliserades en bit in på 
1930-talet, så var omvärlden desto mer dramatisk. De utrikespolitiska skeendena blev 
allt viktigare att följa, vilket rimligtvis också torde ha bidragit till att nyhetsförmedling-
en blev allt mer central i tidningarna.
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Omorienteringen från politiken till nyhetsförmedlingen i profileringen kommer 
tidigast, och sedan under hela perioden tydligast, till uttryck i marknadsföringen med-
an den politiska uppgiften framhålls och diskuteras på ledarplats och i samband med 
jubileer. När tidningsprodukten skulle säljas kunde man inte, eller upplevde åtminsto-
ne inget behov av att, framhålla både och. Arbetarrörelsetidningarna förblev, åtmins-
tone i högtidstalen vid jubileerna och på ledarplats, medlemsblad, men när tidningen 
skulle säljas till allmänheten var det nyhetsförmedlingen som betonades. 

Här spelar naturligtvis den politiska kontexten in liksom den interna trögheten 
inom arbetarrörelsen. Även om man tidigt inser att tidningarna måste kunna konkur-
rera som omnibustidningar, så dröjer det innan marknadsföringen helt inriktas mot 
det. Trots att socialdemokratin vinner den politiska makten redan i början av 1930-ta-
let, och senare också befäster den, dröjer sig en del av den gamla retoriken, liksom 
perspektiven, kvar i meningsproduktionen. 

De generationsklyftor som framskymtar i vissa av Arbetarbladets texter kanske 
vittnar om att omorienteringen också var en generationsfråga. I nästa kapitel, där 
självbilden studeras i efterkrigstiden, blir det tydligt att i just Arbetarbladet samman-
faller ett generationsskifte med en uttalad förändring i meningsproduktionen. När 
Nils Sigfrid Norling, chefredaktör på Arbetarbladet mellan 1910-1948, lämnar över till 
Yngve Möller kan man säga att den omorientering, som inleddes i mellankrigstiden, 
fullbordas. Nu är skillnaderna mellan arbetarrörelsetidningarna och de liberala myck-
et små om man ser till hur tidningens samhälleliga uppgifter och funktion formuleras.

Lokala dagstidningar?
Ett viktigt resultat av studien är att tidningarna i perioden 1920-1945 inte framstår 
som särskilt lokala. De självpåtagna uppgifterna diskuteras ytterst sällan utifrån ett 
lokalt perspektiv. Det lokala perspektivet nämns förvisso ofta men det är nästan aldrig 
huvudsaken. Detta behöver inte betyda att den lokala förankringen inte uppfattades 
som viktig. Kanske var det snarare så att det lokala var så självklart att det inte behövde 
framhållas i meningsproduktionen. Den internationella utblicken och de stödjande 
teknologier som möjliggjorde den hade däremot något av nyhetens behag över sig och 
var därför mer spännande att skriva om. För att framstå som moderna och tidsenli-
ga (såväl tidningsmannen som tidningsföretaget) passade det bättre att skriva om sig 
själv som en del av den internationella nyhetsförmedlingen än att framhålla den lokala 
rapporteringen. 

När Johan Jarlbrink sammanfattar 1930-talets berättelser om journalister skriver 
han att 

även om många journalister befann sig bakom skrivbordet framstod rörlighet som något 
önskvärt och eftersträvansvärt – gärna med hjälp av kommunikationsmedel som flyg el-
ler bil, då var man toppmodern och också det var något eftersträvansvärt. [---] ’Riktiga’ 



92  |  LOKALPRESSENS SJÄLVBILDER 1920-2010

journalister arbetade med nyheter och genom att finna sådana fick de kollegornas erkän-
nande.”256 

Den starka betoningen på nyheter, tekniken och det maskineri som tidningsföreta-
get framställdes som, kulminerar i efterkrigstiden. Bilden av den lokala dagstidningen 
som ingående i ett världsomspännande nätverk för trådlös, blixtsnabb, nyhetsförmed-
ling förmedlas på ett snarligt sätt i samtliga tidningar. Nu, i kärnvapnens och rymdfär-
dernas tidsålder, är det inte i första hand journalisterna som förflyttar sig utan infor-
mationen, vilket vi skall se i nästa kapitel.

256 Jarlbrink, 2009, s. 258.
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MED NYHETSFÖRMEDLINGEN  
I FOKUS (1945-1965)

Efterkrigstiden är en expansiv period på nästan alla samhälleliga områden, så också på 
pressens. Samtidigt pågick strukturförändringar inom branschen och i medielandska-
pet hårdnade konkurrensen när radions och inte minst televisionens nyhetsprogram 
lockade storpublik. Den övergripande frågan för detta kapitel är hur de lokala dags-
tidningarna profilerade sig i en period som ur pressens perspektiv var ekonomiskt och 
upplagemässigt expansiv och samtidigt strukturellt och konkurrensmässigt oroande. 
Vilka aspekter av dagstidning lyfts fram i meningsproduktionen när medielandskapet 
förändras? Hur framställs den självpåtagna uppgiften som nyhetsförmedlare i den nya 
konkurrenssituationen och hur profilerar man sig som opinionsbildare i en tid av po-
litiskt lugn, samverkan och samförstånd? I tidigare forskning om pressen i efterkrigs-
tiden framhålls att det var i denna period som pressen blev allt mer lokal, på vilket 
sätt kommer det till uttryck i meningsproduktionen och finns det skillnader mellan 
tidningarna i Gävle och i Södra Hälsingland? 

KONTEXTEN: REKORDÅR
Om mellankrigstiden innebar industrisamhällets genombrott i Sverige, så kan efter-
krigstiden beskrivas som dess höjdpunkt. På ekonomins område var emellertid åren 
direkt efter andra världskriget turbulenta. Sverige var tvunget att anpassa sig till en 
ny internationell ekonomisk och politisk ordning vilket bland annat skapade hög in-
flation några år in på 1950-talet. På många håll förväntade man sig en depression på 
samma sätt som skedde efter första världskriget.257 Den ekonomiska utvecklingen tog 
dock snabbt en annan vändning och den befarade depressionen blev istället till en 
högkonjunktur. Under de så kallade rekordåren var tillväxten stark: på 1950-talet i 
genomsnitt med 3,5 procent per år och på 1960-talet med hela fem procent årligen.258 

257 Hadenius, 2003, s. 101. Till exempel förutsatte arbetet i Kommissionen för ekonomisk 
efterkrigsplanering (1944-1945), även kallad ”Myrdalskommissionen”, att krigsslutet skulle följas av 
depression och framlade en rad förslag för att möta denna.
258 Möller, 2005, s. 163.
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I juli 1945 avlöstes krigstidens samlingsregering av en socialdemokratisk regering. I 
fokus för politiken fanns reformarbetet och på en rad områden byggdes välfärden ut 
med hjälp av den mycket goda ekonomiska konjunkturen.

Tiden efter andra världskriget har ofta beskrivits med hjälp av olika begrepp så-
som folkhemmet eller den svenska modellen. Begreppen är dock inte enhetliga och har 
ofta fått beteckna skilda utvecklingar och tidsperioder.259 Gemensam för dem är den 
centrala föreställningen om en möjlig styrd och rationell moderniseringsprocess av 
samhället, inte minst på arbetets område där tiden efter andra världskriget samman-
faller med genomförandet av den tioåriga samarbetspolitik som arbetsmarknadens 
huvudorganisationer byggde upp mellan 1938 och 1948 genom de så kallade Saltsjö-
badsavtalen.260 Med frid på arbetsmarknaden kunde socialpolitiken istället riktas mot 
annat och snart kom hemmet och huset att blir ”den stora politiska möjligheten”, som 
Yvonne Hirdman formulerar det.261 

I ett vidare perspektiv kan efterkrigstidens Europa karaktäriseras som den politiska 
modernismens höjdpunkt.262 Arbetarrörelsen blir en verklig maktfaktor i europeisk 
politik. Inom den socialdemokratiska, reformistiska, arbetarrörelsen sker en ideolo-
gisk omorientering som kunde formuleras i termer av en tredje väg mellan kapitalism 
och kommunism.263 Den inrikespolitiska kampen om plan- eller marknadsekonomi 
kulminerade vid riksdagsvalet 1948 (”det andra kosackvalet”264), som blev inledningen 
till socialdemokratins dominans över efterkrigstidens utveckling av det svenska sam-
hället.265 Politiskt innebar den så kallade ATP-striden i mitten av 1950-talet en ytter-
ligare förstärkning av den socialdemokratiska maktpositionen samtidigt som Högern 
och Folkpartiet försvagades.266 

259 Anders L. Johansson, Den svenska modellen – en analys, 1994, s. 6f. Johansson skriver att begreppet 
svensk modell under ett halvsekel ”fått representera en löst sammanfogad föreställning om det svenska 
systemet för ’industrial relations’. Innebörden har varit oklar […].” Han skriver vidare att begreppet är 
anspråksfullt och pretentiöst eftersom det ger sken av att det skulle ”vara frågan om något unikt svenskt”. 
Johansson menar också att ordet modell implicerar ”att det rör sig om ett system, om en endogen 
struktur vars beståndsdelar på ett eller annat sätt påverkar eller rentav förutsätter varandra.” Vad gäller 
folkhemsbegreppet skriver Göran Ahrne m.fl. att ”om man skulle försöka beskriva det som skett i Sverige 
under efterkrigstiden som ett folkhemsbygge skulle det vara ett märkligt bygge, där man har tvistat 
om var väggarna ska stå och hur många fönster och dörrar det ska finnas. Det skulle vara ett bygge där 
snickarna vägrat följa arkitekternas ritningar och där rörmokarna dragit ledningar lite kors och tvärs. Och 
folkhemmet blev aldrig färdigt.” Göran Ahrne, Christine Roman & Mats Franzén, Det sociala landskapet: 
en sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal till 90-tal, 1996, s. 15.
260 Anders L. Johansson, 1994, s. 390.
261 Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta: studier i svensk folkhemspolitik, 2000, s. 222.
262 Håkan Thörn, Rörelser i det moderna: Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789-1989, 
1997, s. 255.
263 Ibid.
264 Yvonne Hirdman, Jenny Björkman & Urban Lundberg, Norstedts Sveriges historia: 1920-1965, 2012, s. 
433. Valet 1948 jämförs ibland med det så kallade Kosackvalet 1928 eftersom de politiska motsättningarna 
mellan höger och vänster vid bägge valen var mycket stora.
265 Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren, 1999, s. 59f. 
266 Hirdman, Björkman & Lundberg, 2012, s. 577. Hirdman m.fl. skriver att ”Det var […] med ATP-
reformen som socialdemokraterna på allvar blev Sveriges naturliga regeringsparti – ett parti för vilket 
makten var självklar […].”
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En viktig innebörd av den ideologiska omorienteringen var att reform, i motsats 
till revolution, blev ett centralt begrepp inte bara för arbetarrörelsen i väst, utan också 
för en parlamentarisk konsensus i Västeuropa.267 Vid revisionen av Socialdemokrater-
nas partiprogram 1944 togs det marxistiska utsugningsbegreppet bort vilket tillsam-
mans med erkännandet av rätten och nationen samt uteslutningen av kommunisterna 
ur fackföreningarna utgjorde förutsättningar för partssamarbete på arbetsmarknaden 
och den så kallade arbetsfreden. Sammanfattningsvis kan man säga att den social-
demokratiska arbetarrörelsen i efterkrigstiden fullt ut går från en systemkritisk och, 
åtminstone i retoriken, marxistiskt influerad position till en samhällsbevarande.268

Vid ingången till 1960-talet blomstrade den svenska modellen. Tillväxten var stark 
och på arbetsmarknaden rådde lugn. Industrisamhället var nu fullt utvecklat och det 
kollektivistiska klasstänkandet genomsyrade det politiska livet och den korporativa 
samhällsmodellen nådde sin höjdpunkt. Samtidigt som kollektivismen var stark bör-
jade en individualisering göra sig gällande, inte minst genom att olika sociala, eko-
nomiska och kulturella band fått en allt mindre begränsande effekt på individernas 
handlingsutrymme.269 Om 1950-talet i efterhand, inte minst i böcker, filmer och jour-
nalistiska reportage, ofta fått symbolisera det egentliga Folkhemssverige270, så är sexti-
otalet svårare att sammanfatta i en enhetlig bild. I en ekonomi på högvarv tillsammans 
med att en ökad individuell frihet började tilltron till auktoriteter försvagas. I detta 
kapitel bildar året 1965 slutpunkten, det vill säga några år innan individualiseringen 
och ifrågasättandet av auktoriteter började ta sig mer utbredda och mer högljudda 
uttryck i det som ofta beskrivs som vänstervågen.

Tidningsdöd och tillväxt
Även om krigsslutet kan tyckas vara en given historisk brytpunkt så finns det på press-
sens område också andra möjligheter, till exempel att sätta startpunkten för efterkrigs-
tiden 1950 med hänvisning till den nya tryckfrihetsförordning som antogs hösten 
1949.271 Redan under kriget ansågs statens ingrepp genom indragningar eller konfis-
keringar av tidningsupplagor både omfattande och tvivelaktiga varför en revidering av 
tryckfrihetsbestämmelserna ansågs nödvändig bland såväl politiker som pressmän.272

Även i efterkrigstiden blev relationen mellan staten och pressen en stor politisk 
fråga. Nu handlade det dock om att många tidningar tvingades lägga ner. I tiden ome-
delbart efter kriget påverkades konkurrensen mellan dagstidningar av pappersranso-
neringen. När ransoneringarna togs bort kunde de dominerande förstatidningarna 
267 Thörn, 1997, s. 256.
268 Sten O Karlsson, Det intelligenta samhället: en omtolkning av socialdemokratins idéhistoria, 2001, s. 649. 
Karlsson menar dock att denna omorientering i princip åstadkommits redan vid 1930-talets slut.
269 Möller, 2005, s. 193.
270 Hirdman, Björkman & Lundberg, 2012, s. 577.
271 Den nya tryckfrihetsförordningen (1949:105) bildar slutpunkt i perioden 1936-1950 i Gustafsson & 
Rydén, 2010, s. 231f.
272 Hadenius, 2003, s. 83.
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återigen utsätta andra- och, i förekommande fall: tredje- och fjärdetidningarna, för 
hård konkurrens. Den så kallade tidningsdöden drabbade den svenska pressen och 
ledde så småningom till det statliga presstödssystem som hade till syfte att garantera 
en mångfald av dagstidningar. 

Under 1950-talet steg kostnaderna för tidningsproduktion. I samband med Korea-
kriget sköt den internationella inflationen fart och en effekt för tidningsbranschen var 
att papperspriserna steg med 40 procent från 1950 till 1951. Men det var inte enbart 
papperspriset som bidrog till ökade kostnader. Stig Hadenius menar att de allmänt 
ökade kraven på tidningarnas innehåll och utseende drev på en kostsam professiona-
lisering av tidningsutgivningen, det vill säga att det krävdes ett större och delvis också 
annat yrkeskunnande inom dagstidningsföretagen liksom investeringar i modernare 
teknik.273

I den första pressutredningens betänkande från 1965 skrev man om branschens 
strukturutveckling efter kriget att ”de ekonomiska förutsättningarna för tidningspres-
sen helt har ändrats”.274 Man konstaterade också att ”Sammanlagt har under de femton 
åren ca 60 tidningsföretag försvunnit varav 5 i de tre största städerna. Detta motsvarar 
en minskning av antalet företag i branschen med 35 %.”275 I den intensivaste perioden 
av nedläggningar, från 1949 till 1958, försvann 58 landsortstidningar, samtidigt som 
landsortspressens samlade upplaga ökade från 1,5 till 2 miljoner exemplar. Särskilt 
anmärkningsvärd var utvecklingen i de socialdemokratiska tidningarna som mellan 
1946 och 1949 ökade sin upplaga med 25 procent.276 

I Gävle innebar tidningsdöden att Norrlands-Posten, den sista kvarvarande kon-
kurrenten till Arbetarbladet oh Gefle Dagblad, gick i graven 1956. I Bollnäs blev Ljus-
nan ensam dagstidning 1952 i och med att konkurrenten Bollnästidningen lades ner. 
Drygt tio år senare fick också Kuriren monopol på utgivningsorten när Söderhamns 
Tidning somnade in 1963.

En jämförelse mellan åren 1945 och 1965 visar på en mycket stark upplagemäs-
sig utveckling i samtliga tidningar utom Ljusnan. Gefle Dagblads upplaga ökade med 
knappt 82 procent. Ändå fick man se sig omsprungna av konkurrenten Arbetarbladet, 
som ökade sin upplaga med nästan 85 procent. Söderhamns-Kurirens upplageökning 
om drygt 126 procent stod i kontrast till Ljusnans blygsamma ökning med drygt hund-
ra exemplar, som kan förklaras av att tidningen mellan 1920-1945 fördubblade sin 

273 Stig Hadenius, ”Press och politik genom tre sekler”, Mångfalden ger styrkan: en pressbok utgiven av 
Centerns pressförening vid dess 60-årsjubileum 1989, 1989, s. 20.
274 Pressutredningen, Dagstidningarnas ekonomiska villkor: betänkande, 1965, s. 7.
275 Ibid., s. 9.
276 Engblom, 2007, s. 23.
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upplaga och att möjligheterna till ytterligare ökningar var begränsade.277 Utrymmes-
mässigt fortsatte tidningarna att växa, dock inte lika radikalt som i mellankrigstiden. 

Arbetarbladet Gefle Dagblad Kuriren Ljusnan

År Frekv. Sidor Uppl. Frekv. Sidor Uppl. Frekv. Sidor Uppl. Frekv. Sidor Uppl.

1945 6/v. 12-16 17 500 6/v. 12 17 100 6/v. 8 6 577 6/v. 10-12 13 811

1965 6 16-24 32 300 6 18-26 31 100 6 12-14 14 900 6 12-16 14 000

TABELL 3. Utgivningsfrekvens, sidantal och upplaga 1945 och 1965. I tabellen redovisas det normala sidantalet 
eller det intervall inom vilket sidantalet varierar under året. Kurirens upplaga 1945 omfattar även editionen 
Hälsinglands Folkblad (från 1949 heter editionen Hälsingekuriren). Källa: Nya Lundstedt, Kungliga biblioteket.

Ett nytt medielandskap
Efter andra världskriget förändras medielandskapet. Radion utvecklade på 1950-ta-
let självständiga nyhetssändningar och televisionens nyhetssändningar lockade redan 
från starten en storpublik.278 I ”TV-åldern”, som man ofta benämner samtiden, förlo-
rade de lokala dagstidningarna förstaplatsen som förmedlare av nationella och inter-
nationella nyheter.

I sin studie av fem landsortstidningar sammanfattar Tomas A Odén den innehålls-
mässiga utvecklingen på 1950-talet med rubriken ”Mer lokalt, mindre ideologi”.279 Att 
tidningarna blev mer lokala berodde enligt honom på att ”nyhetssystemet allt mera 
delades upp så att radio och TV skötte rapporteringen om den stora världen och tid-
ningarna rapporterade om det lokala”.280 Ökningen av det lokala materialet i pressen 
skedde dock inte på bekostnad av nationella och internationella nyheter eftersom tid-
ningarna fortsatte att växa i omfång. Studier av det redaktionella innehållets föränd-
ring visar också att betoningen på det lokala fortsatte att öka på 1960-talet och Lennart 
Weibull menar att det är utmärkande för utvecklingen i efterkrigstiden att dagstid-
ningarna finner sin fasta grund i just det lokala.281

Odén menar att radion var en pådrivande faktor i avideologiseringen av nyhets-
materialet. Objektivitetskraven i radions Dagens Eko, senare också i televisionens ny-
hetssändningar, gjorde att publiken, men också nya generationer av journalister, allt-
mer vande sig vid en neutralt hållen nyhetsförmedling.282 Även om efterkrigstiden såg 

277 Ljusnans upplaga om nästan 14 000 exemplar 1945 ligger bara drygt 2 000 exemplar under den högsta 
noteringen i perioden 1945-2012, vilket antyder att tidningen redan vid krigsslutet i princip nådde alla 
sina potentiella läsare. Dessutom hade konkurrenten Bollnästidningen vid nedläggningen 1952 en liten 
upplaga om 2 700 exemplar och dess läsare utgjorde inget betydande tillskott till tidningens läsekrets om 
man följer upplagesiffrorna åren efter 1952.
278 Weibull, 2009, s. 243.
279 Odén, 2009, s. 196.
280 Ibid.
281 Lennart Weibull, ”Dagspressen inför 2010”, Tidningsmiljöer: dagstidningsläsning på 1990-talet, 1995, s. 
192.
282 Odén., 2009, s. 228.
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tidningsdöden dra fram i den svenska pressen, så karaktäriseras samma period också 
av en stark ekonomisk utveckling och en begynnande professionalisering.

PRESSINSTITUTIONEN I TV-ÅLDERN
Även om radion utvecklades till en självständig nyhetsförmedlare i efterkrigstiden, 
så var det framförallt televisionens genombrott som satte sina spår i de lokala dags-
tidningarnas reflektioner kring den nya mediesituationen. Inte sällan skrivs det att 
dagstidningarna, liksom läsarna, nu lever i TV-åldern.

Matts Balgård, Västerbotten-Kurirens kulturredaktör och politiske redaktör 1944-
1968, publicerar 1964 boken Vår dagliga tidning där han bland annat ställer frågan 
”Vad kan man vänta av utvecklingen för dagspressens del?”283 Svaret är att tendenserna 
i samtiden är så många och motstridiga att det inte går att ge något säkert svar. Däre-
mot kunde han några år efter televisionens stora genombrott konstatera att den inte 
inneburit ett svårt avbräck för dagspressen. Snarare ser han hur televisionen, radion 
och dagspressen kompletterar varandra. Konkurrensen mellan de olika massmedierna 
mildras eftersom de skiljer sig så mycket åt vad gäller konsumtionen, menar Balgård. 
Radion är snabb men ”vårt hörselminne är flyktigt och osäkert” varför ”vi behöver 
kunna kontrollera det vi hört genom att se det på tryck i svart och vitt”.284 Televisionens 
både styrka och svaghet är bilden vilken enligt Balgård ”stjäl tid” och ”frestar till platt-
het och ytlighet i kommentarer, särskilt i nyhetsprogram”.285 Han drar därför slutsatsen 
att ”Dagspressens bakgrundstext, kommentarer till och kritik av radio- och TV-pro-
grammen kommer att ha en viktig kompletterande uppgift, och därtill en uppgift som 
tidningsläsarna uppfattar som intressant och angelägen”. I Balgårds, liksom många 
andra journalisters, reflektioner över samtiden och det förändrade medielandskapet, 
talas det mycket lite om televisionen som ett hot mot pressen.

Att televisionen snabbt når en stor utbredning i Sverige går dock inte oförmärkt 
förbi.286 Under en lång period återkommer reflektioner kring tv-mediet i lokaltidning-
arna. Till exempel publicerar Ljusnan våren 1959 en ledarartikel med rubriken ”TV 
kommer”.287 Det korta konstaterandet i rubriken kan tolkas som just ett konstaterande 

283 Matts Balgård, Vår dagliga tidning, 1964, s. 71.
284 Ibid., s. 72.
285 Ibid.
286 Under fotbolls-VM i Sverige 1958 såldes 120 000 tv-apparater och turneringen brukar betecknas som 
genombrottet för svensk television. Margareta Rönnberg, ”Inte bara skuggspel på den tjocka buktiga 
glasskivan: Prestigemöten runt VM-fotbollen 1958 i bildlådan”, Mediala hierarkier, 2007, s. 49. Under 
de tre veckor som turneringen pågick ökade antalet licensbetalare med drygt 15 procent. Stig Hadenius, 
Kampen om monopolet: Sveriges Radio och TV under 1900-talet, 1998, s. 148. Vad gäller innehållet skedde 
den stora ökningen något senare. Anna Edin visar i en jämförelse mellan tablåer från 1960 och 1966 hur 
både sändningstiden och antalet program (från fem 1960 till 17 1966 vid jämförda datum) ökar markant 
under 1960-talet. Anna Edin, Den föreställda publiken: programpolitik, publikbilder och tilltalsformer i 
svensk public service-television, 2000, s. 79f. 
287 ”TV kommer”, Ljusnan 17/4 1959.
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men också som en illavarslande, eller åtminstone oroande, händelse (väl fungerande 
utsändningar når Bollnäsområdet först 1959). I ledaren berättas att televisionens ge-
nomslag överträffat alla prognoser och att utbyggnaden av TV-nätet ”antagit en takt, 
som ingen vågat drömma om för ett par år sedan.”288 

Artikeln, som reflekterar kring det nya mediets inverkan på olika samhälleliga om-
råden, avslutas med frågan vad televisionen skall innebära för hemlivet. Ett varnande 
finger höjs för att televisionen kan bli en ”dominerande diktator” i hemmen om inte 
”familjen redan från början skaffar sig en bastant försvarsposition” gentemot mediet.289 
Televisionen är, på samma sätt som dagstidningsmediet framställdes på 1920-talet, ett 
kraftfullt medium som måste handhas på rätt sätt. Rätt använd kan TV-apparaten bli 
en tillgång för familjen, men tillåter man den bli ”ens herre, blir man snabbt och ef-
fektivt förslavad.” Ljusnan vill uppmärksamma sina läsare på att tv-apparaten liksom 
radioapparaten har en avstängningsknapp som bör användas flitigt om inte ”umgänget 
inom och utom familjen skall ta sig uttryck i ett ständigt stirrande och om inte barnens 
läxläsning skall upphöra”. I ledaren nämns inte hur dagstidningarna och dagstidnings-
läsandet eventuellt kommer att påverkas med ett enda ord. Man beskriver television-
ens väntade och potentiellt stora konsekvenser för många olika områden men alltså 
inte för pressen.

Att televisionens intåg i de svenska hemmen inneburit en revolution blir tydligt 
några år senare, en bit in på 1960-talet. I Arbetarbladet talar man ofta om ”TV-åldern”. 
Televisionens inverkan på samhället och människornas liv motiverar talet om en ny 
epok, som skiljer sig från de föregående. Till exempel skriver Ivar Hallvig, verkställan-
de direktör på TU, i Arbetarbladet att pressen även fortsättningsvis ska hävda sin plats 
som centralt medium för information och opinionsbildning ”fast övertygad om, att 
den ingalunda spelat ut sin roll i TV-åldern.”290 

Under 1950-talet blomstrar folkrörelserna och såväl medlemstalen som aktiviteten 
i olika föreningar når en historisk höjdpunkt.291 Televisionen blev dock ganska snabbt 
en utmanare i kampen om människornas tid, vilket var temat i en ledare av Yngve 
Möller (chefredaktör på Arbetarbladet 1948–1972 och riksdagsman 1954–1972). Han 
skriver att folkrörelsernas yttre förutsättningar förvisso skiftat genom historien, men 
att nu, 1962, kommer utmaningen från televisionen: ”TV-åldern sätter sina spår i or-
ganisationernas arbete och verkningsgrad. Konkurrensen om folks fritid ökar och det 
är inte så lätt för folkrörelser och ideella strävanden att rekrytera och förnya.”292 I en 
annan ledare publicerad en dryg vecka senare tas televisionen upp igen, denna gång 
som en utmaning för tidningen själv och dess medarbetare. Möller reflekterar kring 
samtiden och de krav som den ställer på tidningen och dess medarbetare: ”De som nu 

288 Ibid.
289 Ibid.
290 Ivar Hallvig, ”Stora tidningar blir större”, Arbetarbladet 17/3 1962.
291 Hirdman, Björkman & Lundberg, 2012, s. 600.
292 Signaturen Y. M-r. (Yngve Möller), ”Tidningen och folkrörelserna”, Arbetarbladet 9/3 1962.
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gör tidningen har ingen åstundan att vila på lagrar utan angriper frejdigt och energiskt 
de problem som TV-åldern och konkurrerande fritidsintressen skapar för dagspres-
sen.”293

I samma jubileumsnummer reflekterar den verkställande direktören i Arbetarpres-
sens förlagsaktiebolag, Bertil Nilsson, över vad som ska hända nu, när televisionen 
kommit för att stanna. Han frågar sig om radions och televisionens nyhetstelegram 
och reportage räcker för att människorna ska få en allsidig orientering i världen. Pro-
blemet, menar Nilsson, är att radion och televisionen ”oftast är en röst, en åsikt” sam-
tidigt som tempot i medierna är så uppskruvat att tid sällan ges till eftertanke.294 I 
pressen, menar Nilsson, ges däremot utrymme för nyanseringar och han betonar att 
dagstidningen, till skillnad från etermedierna, ger läsarna möjlighet att i lugn och ro 
och begrunda innehållet på det sätt de själva vill. 

Just det argumentet togs också upp i Gefle Dagblads bok Nyhetens väg till läsaren 
från 1967. Under rubriken ”Tidningen” görs en jämförelse med radio och tv i vilken 
etermediernas flyktighet ställdes mot att tidningens artiklar finns kvar för upprepad 
läsning:

Nyheten och den aktuella rörliga bilden kommer visserligen snabbare via radio och TV, 
men våra syn- och hörselintryck från högtalare och bildskärm är flyktiga. I tidningen 
finns däremot nyheten och bilden kvar, i förekommande fall ytterligare kompletterade och 
nyanserade. De finns där att ta del av när läsaren själv vill, utan att de som radion och TV:n 
påfordrar odelad uppmärksamhet vid en given tidpunkt. Därför har tidningen också blivit 
en daglig nödvändighetsvara för den moderna människan.295

Just detta, att dagstidningen blir ännu viktigare när också televisionen och radion bli-
vit nyhetsförmedlare, är ett argument som återkommer. Dagstidningens stora fördel 
och betydelse kommer sig dels av att den är ett fysiskt medium i motsats till den flykti-
ga radion och televisionen, dels att den är utrymmesmässigt överlägsen. Tillsammans 
får dessa mediala fördelar ofta bilda utgångspunkt i en jämförelse med etermedierna 
till dagstidningens fördel som det djupa mediet.

I Arbetarbladets jubileumsbilaga vid sextioårsjubileet 1962 hette det i en annons att 
”nya massmedia skummar nyheterna” medan den moderna lokaltidningen både refe-
rerar, kommenterar och ger aktuella bakgrunder till det som sker. Budskapet i annon-
sen var att ”ingen nyhetskälla kan ersätta lokaltidningen när det gäller händelserna på 
orten.”296 Annonsen avslutas med uppmaningen ”följ spelet i Arbetarbladet”. Vad som 
293 Signaturen Y. M-r., ”Arbetarbladet 60 år”, Arbetarbladet 17/3 1962.
294 Bertil Nilsson, ”En omistlig del”, Arbetarbladet 17/3 1962.
295 Nyhetens väg till läsaren, 1967, s. 7. Boken såldes och distribuerades av Gefle Dagblad.
296 Enligt annonsen har läsarna rätt att ställa stora krav på att en modern provinstidning skall ha ”kunniga 
medarbetare på speciellt varje område”, att nyhetsbevakningen ”skall vara effektiv” och att ”den tekniska 
utrustningen […] ständigt förnyas i takt med tidens krav”. Som av en händelse kan Arbetarbladet bekräfta 
att man svarar upp mot de krav som man själv formulerar för en bra lokaltidning: ”Arbetarbladet slutför 
just nu en omfattande teknisk om- och nybyggnad för att stå väl rustat i det framtida hårda spelet om 
rykande färska nyheter. En successiv redaktionell utbyggnad skapar därtill grunden för snabb bevakning, 
aktuella bakgrunder och sakkunniga kommentarer.” Arbetarbladet 17/3 1962, annons.
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menas med spelet, vilka som spelar det, vilka reglerna är och vad spelet går ut på fram-
går inte av annonsen utan lämnas åt läsaren att komma fram till. Att spelet pågår utan 
läsarens medverkan är tydligt eftersom han eller hon förväntas följa det via tidningen. 
På 1920-talet hade uppmaningen formulerats annorlunda: spelet hade varit något som 
läsaren själv är en del av och det hade varit motivet till hans engagemang. Nu är po-
litiken och samhällsutvecklingen något som pågår bortanför eller ovanför läsaren, en 
känsla som kanske också förstärktes av att televisionens avlägsna utsändningar bröt sig 
in i det lokala livet utan att skildra det.

Runt 1960 reflekteras det alltså mycket kring televisionens betydelse för livets olika 
områden. Analyserna av televisionens betydelse och inverkan på samhällets olika om-
råden dominerar medan televisionens betydelse för dagstidningarna, som sagt, mer 
sällan diskuteras. Just 1960 efterlyser till exempel Gefle Dagblads kulturmedarbetare 
Gunnar Falk studier av tittarbeteendet. Televisionens genomslag är oroande, menar 
han, inte minst därför att den kräver stor koncentration av tittaren. I artikeln ges ex-
empel på tv-mediets krav på tittaren genom en jämförelse med radion. Radion, menar 
Falk, är lättlyssnad och kräver inga särskilda arrangemang: ”man lyssnar medan man 
äter, vilar, läser tidningen, stoppar strumpor etc.”297 Skillnaden mellan att lyssna på 
radio och att titta på tv är stor därför att televisionen kräver mycket mer av tittaren, 
nämligen att denne även använder synsinnet:

Televisionen håller genom bilden publiken fas t  vid programmet. Mediet kräver på så vis 
oavlåtligt koncentration och inlevelse av mottagaren, ett djupt engagemang. Televisionen 
tål inga distraherande ljud och rörelser i ”salongen”: kontakten mellan bildrutan och titta-
ren bryts då omedelbart.298

Just detta, att tv-mediet tillskrivs närmast hypnotiska kvaliteter är inte unikt för Falks 
artikel, tvärtom är det något som mer eller mindre uttalat ständigt används som ett 
argument för dagstidningens fördelar. Falk slår fast att ”detta fullständiga uppgående 
i programmen tröttar. Det är drygt att se på tv.”299 Därför, menar han, är det mycket 
viktigt med en klok programsättning och att inslagen är noga avvägda. Falks analys av 
tv-tittandets kvaliteter resulterar i följande slutsats:

Tittarnas beteenden och reaktioner […] måste noggrant studeras och analyseras. Tittar-
nas olika sätt att reagera inför en och samma programpunkt (av somliga uppfattad som 
dikt, av andra som verklighet), deras olika ”känslighet” för bilden, deras olika förmåga till 
inlevelse, deras olika inställning till mediet som en förnöjare eller en fostrare etc. – detta 
måste redas ut innan televisionen kan påstå att den känner sin publik. Innan en vidare 
utveckling är möjlig.300

297 Gunnar Falk, ”Att radiolyssna och att TV-titta”, Gefle Dagblad 30/3 1960.
298 Ibid.
299 Ibid.
300 Ibid.
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Att televisionens programmakare måste lära känna sin publik handlar inte om att bätt-
re möta publikens önskemål eller efterfrågan, utan om att skaffa kunskap om publiken 
så att programmen kan utformas på ett sådant sätt att tv-tittandets negativa konse-
kvenser kan undvikas. Det är alltså inte för publikens egen skull, utan för samhällets, 
som djupare och mer detaljerade kunskaper om publiken måste inhämtas. Motsvaran-
de kunskaper om tidningsläsarna och tidningsläsandet efterlyses aldrig. 

Detta expertperspektiv på tv-mediet visar på många saker, inte minst att dagstid-
ningsmediet och tidningsläsandet betraktas som något naturligt och självklart, som 
inte kräver några utredningar (åtminstone inte vad gäller själva läsandet och dess kon-
sekvenser). Att televisionen lockar så många beror inte på att mediet i det ena eller 
andra avseendet är bättre utan på att mediet är förföriskt och lätt att konsumera vilket 
kräver särskild eftertanke i utformningen av innehållet. Medan tv-mediet direkt på-
verkar tittaren har dagstidningsmediet blivit ett medium för reflektion och eftertanke. 
Speglad i tv-mediet framträder en stor skillnad mot hur dagstidningarna framställdes 
på 1920-talet, då man ofta framhöll dess stora påverkan på läsarna. Fyrtio år senare 
framhålls istället televisionens stora påverkan, utan undantag som ett potentiellt sam-
hällsproblem. 

Det är intressant att se pressens oro inför, och argumentation kring, televisionen i 
förhållande till statens och forskningens intresse för tv-mediet och dess publik. Falks 
önskan om större kunskaper om tv-tittandet fick sitt svar i form av Sveriges Radios 
Publik- och Programforskningsavdelning (PUB), som inrättas mer eller mindre in-
officiellt i början av 1960-talet.301 I ett vidare sammanhang kan man fråga sig om inte 
bilden av pressen som det neutrala mediet också hade betydelse för hur den svenska 
medieforskningen formerade sig på 1960- och 1970-talen. Filmvetaren och medie-
historikern Per Vesterlund diskuterar bakgrunden till den svenska medieforskningen 
och visar hur det föränderliga medielandskapet på 1960- och 1970-talen inbjöd till 
tvärinstitutionella perspektiv där staten, branschen och forskningen mer eller mindre i 
symbios försökte förhålla sig till en osäker medial framtid.302 Pressens självbild som ett 
medium för reflektion och fördjupning, som en förutsättning för människors djupare 
kunskaper, vann gehör i forskningen och frågan är om inte denna självbild också var 
en viktig del i hur den svenska medieforskningen kom att formulera sitt uppdrag och 
sina uppgifter. 

Men bilden av pressen som en samhällsinstitution och en neutral spegel kunde 
också vara problematisk för pressen själv, i synnerhet om man, som Lars Furhoff gjorde 

301 Per Vesterlund skriver att PUB blir en enhet inom SR 1964 och befäster sin plats i organisationen 
i samband med kanalklyvningen 1969 ”då de publika effekterna av företagets strategier kring 
tvåkanalssystemets konstruktion skulle undersökas. Vid mitten av 1970-talet kunde avdelningen beskrivas 
som landets i särklass största medieforskningsinstitution.” Per Vesterlund, ”När medier blev vetenskap. 
Om tre nordiska massmediekonferenser 1972-1974”, Återkopplingar: Medier, historier, praktiker, fält, 2014. 
Kommande publicering.
302 Ibid.
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i sin debattbok från 1963, ifrågasatte redaktörernas partipolitiska engagemang utanför 
tidningsutgivningen och krävde en större åtskillnad mellan pressen och partipolitiken.

Landsortspressen ifrågasatt
Utmaningarna mot lokalpressen kom inte enbart från nya medier som konkurrerade 
om läsarnas tid och uppmärksamhet. Lars Furhoff, liberal debattör och så småningom 
drivande kraft bakom inrättandet av högskoleutbildning av journalister, publicerade 
1963 en sjuttiosidig debattbok med titeln Pressens förräderi där huvudtesen var att 
landsortspressen består av ”politiska megafoner”, det vill säga att man ”misshushållar 
med sina möjligheter att vara överhetens övervakare”.303 Lars Furhoff argumenterade 
för att de lokala dagstidningarna måste stå fria från politiken och partierna och från 
en sådan friare position utföra sina upplysande och opinionsbildande uppgifter. De 
lokala dagstidningarna borde ses som ingående i en samhällelig institution och som 
sådana skulle de även kunna få ekonomiskt stöd från staten.

[T]idningen borde betraktas som en samhällelig institution och i enlighet härmed åtnjuta 
samhällets stöd och uppmuntran, även ekonomiskt. [---] Men en ovillkorlig förutsätt-
ning för att den ambitionen ska anses lovvärd är att tidningen verkligen frigjort sig från 
partisynpunkterna, övergått från tjänsten hos ett parti till tjänstgöring i den tredje stats-
makten.304

I Arbetarbladet skriver Yngve Möller att Furhoff intar en extrem attityd till lands-
ortspressen när han menar att varje bindning till och varje medlemskap i ett politiskt 
parti är av ondo. Möller tycker att idén att dagstidningar ska kunna erhålla offentligt 
ekonomiskt stöd är bra men avvisar tanken att tidningarna ska frigöra sig från parti-
erna. Han skriver att ”Vilsen och rörande är [Furhoffs] tanke att tidningsdöden skulle 
kunna hindras genom offentligt stöd till hotade tidningar – förutsatt att dessa och all 
övrig landsortspress helt går in för att övervaka kommunalpolitiken och låter några 
storstadsdrakar sköta all annan debatt! Ut flyger orden…”305 Möller menar att Furhoffs 
idéer är verklighetsfrämmande och riktar en avslutande fråga till Bonniers, som pu-
blicerat boken: ”vem tänker man sig att denna grovt tillyxade pamflett riktar sig till…” 
Furhoff betonar att hans debattbok inte ska förväxlas med det pågående arbetet med 
hans avhandling (Upplagespiralen, publicerad 1967). Möller skriver att det nog är ”väl-
betänkt med tanke på hans framtida aktivitet i branschen”. 

I Ljusnan liknades Furhoff vid regementschefen som i anekdoten kräver en viss 
kvot av bestraffningar också när inga regelöverträdelser ägt rum bland de värnpliktiga. 
Furhoffs kategoriska kritik provocerar och i synnerhet uppfattningen att lokalpressen 
skall ägna sig åt att bevaka den lokala politiken. I Ljusnan kommenterades saken med 
viss spydighet:

303 Lars Furhoff, Pressens förräderi: om tredje statsmakten i landsorten, 1963, s. 9.
304 Ibid, s. 60 och 62.
305 Yngve Möller, ”Tidningsmannen som förrädare”, Arbetarbladet 15/3 1963.



104  |  LOKALPRESSENS SJÄLVBILDER 1920-2010

De kommunala myndigheterna, som uppenbarligen alla bär på illasinnade anlag, slipper 
alldeles för lätt undan, ty de politiska redaktörerna i landsorten ägnar sitt största intresse 
åt att skriva rikspolitiska ledare och har till och med synpunkter på utland och utrikespo-
litik, sådant som storstadspressen sköter mycket bättre!306

Vidare menade man att Furhoff förväxlar kvantitet med kvalitet och att hans empiriska 
undersökning är alldeles för mager och bristfällig för att vara pålitlig. Pressens uppgift 
i samhällsdebatten är viktig ”Men”, skriver man i Ljusnan, ”om Furhoff tror att den 
uppgiften ska skötas med ett monomant skäll på kommunalfolket eller metoder av typ 
TV-utfrågningen, så är han ute på lika vilsna vägar som i sina statistiska analyser.”307 
Furhoff kritik av landsortspressen föranleder liberala Ljusnan att till och med ta de 
socialdemokratiska tidningarna, som av Furhoff utpekats som särskilt problematiska, i 
försvar: ”det finns åtskilliga exempel även på socialdemokratiska tidningar i detta land, 
som intar en lovvärt självständig hållning i skilda samhällsfrågor.”308 

I Gefle Dagblad presenterades Lars Furhoff som ”arg ung man i Uppsala, fil. mag. 
och redaktör för Liberal Debatt” och hans bok som ”en anklagelse mot landsortspres-
sen”.309 Liksom i Ljusnan ifrågasätter man den empiriska undersökningen och men-
ar att Furhoffs statistik är ”grovt missvisande och hans slutsatser i vissa avseenden 
horribla”.310 I Gefle Dagblad förklarar man varför Furhoffs idé att ge landsortspressen 
offentligt stöd under förutsättning att de ägnar sig åt bevakning av den lokala politiken 
är feltänkt: 

I landsortsstäderna är det relativt sällsynt att de kommunala frågorna vållar strid efter 
strikta partilinjer. Partigrupperna kompromissar sig vanligen fram till lösningar av de fö-
religgande frågorna. Om en tidning finner kompromisslösningen i något fall dålig […] 
bör den naturligtvis säga det. Men om tidningarna allmänt började öva kritik för kritikens 
skull […] skulle det leda till en Grönköpingsjournalistik, som de flesta tidningsmän aktar 
sig noga för.311 

På en punkt ger man dock Furhoff rätt, nämligen att journalister inte bör inneha 
kommunala uppdrag eftersom det kan leda till ”ett kameraderi som i många fall sätter 
munkavle på tidningsmannen i hans egenskap av kritiker”.312

I Kuriren var kritiken mot Furhoff betydligt mildare än i de andra tidningarna. 
Chefredaktören (1958-1967) Einar Stråhle menar förvisso att Furhoff är alltför sve-
pande i sin kritik men ställer sig positiv till hans syn på pressen som en institution i 
samhället. Liksom Furhoff menar Stråhle att ”pressen på grund av sin betydelse för 
samhället också bör åtnjuta samhällets stöd och uppmuntran, även ekonomiskt”.313

306 ”Landsortspressens förräderi”, Ljusnan 16/3 1963.
307 Ibid.
308 Ibid.
309 ”Landsortspressens förräderi”, Gefle Dagblad 15/3 1963.
310 Ibid.
311 Ibid.
312 Ibid.
313 Signaturen E.S. (Einar Stråhle), ”Landsortspressen förrädare?”, Söderhamns-Kuriren 16/3 1963.
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Reaktionerna var, förutom i Kuriren, starka men Furhoffs kritik var inte helt 
grundlös även om han kanske gick till överdrift när han beskrev landsortspressen som 
politikens och maktens megafon.314 Relationen mellan pressen och politiken var intim 
och i vissa avseenden överlappande genom att chefredaktörer och andra, vilket var 
vanligt vid denna tidpunkt, var aktiva i politiken. Birgit Petersson drar i sin studie av 
Gävlepressens rapportering av, och roll i, den så kallade södersaneringen (omvand-
lingen av stadsdelen Söder i Gävle på 1950-talet) slutsatsen att Gävletidningarna på 
femtiotalet, genom sin ”sin lojalitet och beredvillighet att rapportera om myndigheters 
och politiska makthavares göranden och låtanden”, deltog i den samhällsomvandling 
och rekonstruktion av folkhemmet, som karaktäriserar efterkrigstiden.315 Detta var 
dock inget unikt för Gävle, tvärtom. Petersson skriver att hennes resultat överensstäm-
mer med den ”vedertagna uppfattningen om dagspressen som relativt passiv och lojal 
gentemot samhällets maktinstanser vid den här tiden”.316 Kanske kan upprördheten i 
ledarna förklaras av att Furhoffs kritik kom utifrån, från en akademiker utan större 
erfarenheter av tidningsmakeriet, men kanske också av att kritiken åtminstone delvis 
träffade rätt. 

Furhoffs bredsida mot lokalpressen i Sverige uppmärksammades i samtliga tid-
ningar på ledarplats (det var i synnerhet den politiska kommentaren som var i fokus 
för Furhoffs kritik) men avfärdades irriterat som uttryck för okunskap eller som popu-
lism. Furhoffs debattbok var dock en föraning om att pressen skulle komma att bli mer 
diskuterad och ibland också ifrågasatt offentligt. Om pressen på 1950-talet kunde räk-
na med en bred acceptans och legitimitet för sina självpåtagna uppgifter, så kom det 
sena 1960-talet att utmärkas av en större osäkerhet såväl inom som utanför branschen.

OPINIONSBILDNINGEN I BAKGRUNDEN
I vilken utsträckning de undersökta tidningarna kan beskrivas som partipress i efter-
krigstiden kan diskuteras. Samtliga tidningar har en tydlig ideologisk linje och är i det 
avseendet nära folkpartiet respektive det socialdemokratiska partiet, men det finns, 
liksom det fanns i mellankrigstiden, viktiga skillnader som utgör en intressant bak-
grund till hur tidningarna profilerar sig som opinionsbildare.

Om arbetarrörelsens tidningar kunde beskrivas som partipress genom sina ekono-
miska förbindelser till partiet och fackförbunden, så var den liberala eller frisinnade 
pressen en partipress i en lösligare mening: tidningarna var inte en del av partiet eller 

314 Furhoffs kritik gällde hela den svenska landsortspressen och mottagandet av hans bok torde ha varit 
likadant i de flesta landsortstidningar. Lennart Weibull ger exempel på hur Yngvar Alström i Sundsvalls 
Tidning och Tore G. Wärenstam i Borås Tidning avfärdade kritiken som grundlös. Weibull, 2009, s. 263f.
315 Birgit Petersson, ”Aktör, spegel eller arena – en studie av Gävlepressen och södersaneringen” i Den 
samtida historien: studier till Gävles 550-årsjubileum 1996, 1995, s. 238.
316 Ibid., s. 239.
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officiella ett organ för det.317 De liberala tidningarna hade i första hand en ideologisk 
förbindelse till partiet även om också visst ekonomiskt stöd utdelades.318 Den social-
demokratiska partiledningen kunde, i kraft av att vara ägare tillsammans med fackför-
eningsrörelsen, ställa långtgående krav på ekonomiska och redaktionella förhållanden 
för att erkänna en dagstidning som partiorgan.319 

Den socialdemokratiska pressen grundades som kamporgan för arbetarrörelsens 
fackliga och politiska uppbyggnad och agitation, vilket också är en berättelse som för-
medlas i historiska tillbakablickar i Arbetarbladet och Kuriren. Medan den liberala 
pressen (och även den borgerliga i vidare mening) föregick partibildningarna, så star-
tades arbetarrörelsetidningarna som en lösning på problemet att det socialdemokra-
tiska partiet inte kunde räkna med stöd från de existerande tidningarna i tiden runt 
sekelskiftet 1900. Tidningarna blev redan från början en del av partiets verksamhet.320

Den dubbelhet som framträder i arbetarörelsetidningarnas självbilder i mellan-
krigstiden, det vill säga att man å ena sidan är en snabb och bred nyhetsförmedlare 
som alla andra dagstidningar och å den andra att man är ett verktyg för politisk propa-
ganda, blir tydligare efter kriget. Nu blir frågan om vad arbetarrörelsetidningen egent-
ligen är – agitator eller nyhetsförmedlare – något som uttryckligen också diskuteras i 
de egna spalterna.

En rimlig förklaring till att arbetarrörelsetidningarna och i synnerhet Arbetarbla-
det, som befann sig i en lokal konkurrenssituation med Gefle Dagblad (fram till 1956 
också med Norrlands-Posten), så tydligt vill förändra sin profil var att tidningsmark-
naden förändrades efter kriget. I mellankrigstiden kunde dagstidningar generellt fro-
das eller åtminstone uthärda i konkurrensen mellan många tidningar genom att nå ut 
till nya läsargrupper. I efterkrigstidens allt större och allmänna betoning på marknad 
framför politik i dagspressen blev den strategi som man haft från starten, det vill säga 
att utgivningsområdena skulle sammanfalla med partidistrikten, ett problem, som 
Lennart Weibull sammanfattar enligt följande: ”Den politiska logik som styrde den 
socialdemokratiska pressens etablering visade sig således vara en klar nackdel i mark-
nadslogikens tid.”321

Arbetartidningarnas omorientering fullbordas
I Kurirens stort uppslagna jubileumsnummer i september 1945 betonades, vilket 
nämndes i det föregående kapitlet, dess politiska betydelse framför dess roll som ny-

317 Stig Hadenius, Jan-Olof Seveborg & Lennart Weibull, Partipress: socialdemokratisk press och presspolitik 
1910-1920, 1970, s. 19-20.
318 Kai Kronvall, Partipressen idag, 1971, s. 60-61. Kronwall skriver i sin studie av den politiska dagspressen 
i Sverige att vissa formella band funnits mellan folkpartiet och den liberala/frisinnade pressen. Tre 
fjärdedelar av tidningarna hade i höjd med 1970 aktiva folkpartistiska politiker i sina styrelser och fram till 
och med 1964 utgick en del subventioner till pressen från partiet. 
319 Ibid., s. 60-61 och 101-103.
320 Lennart Weibull, ”Genombrottsåren för arbetarpressen”, Arbetarpressen 100 år, 2007, s. 19.
321 Ibid.



MED NyhETSföRMEDLINGEN I fOKuS (1945-1965)  |  107

hetsförmedlare. Även om man var försiktig vad gäller tidningens opinionsbildande 
förmåga, så var huvudbudskapet att Kuriren är något mer än ett affärsföretag:

Vidden av pressens opinionsbildande förmåga kan diskuteras. Den är väl mindre än vad 
många tror men den är långt ifrån obetydlig. I tid som gått var den säkerligen större än i 
vår tid. Hur som helst. En tidning som vill vara något mer än ett affärsföretag, en tidning 
som bäres upp av en idé och står på ideellt grundlag, den tidningen fyller en stor uppgift. 
Den både skapar och vidmakthåller opinion. En sådan tidning är inte bara sättmaskiner 
och stilar, kaster och regaler, formar, gjutverk och press – den är en levande verklighet, en 
gnista mellan Muspelhem och Nifelhem.322

I höjd med krigsslutet var Kuriren enligt profileringen i allra högsta grad ett kampor-
gan för arbetarrörelsen: ”Att vara språkrör och banerförare för det arbetande folket har 
inte alltid varit angenämt. [---] Men tidningen har besjälats av den uppfattningen att 
var skall svinga sitt svärd i kallets kamp.”323 

Tio år senare, vid sextioårsjubileet 1955, hade emellertid en förändring skett. Man 
kunde nu istället konstatera att ”Efter 60 år är läget ett annat. Den allmänna rösträtten 
har blivit naturlig och självklar, likaså socialpolitiken, och en betydande utjämning 
av klassmotsättningarna har ägt rum. En redaktör för Kuriren betraktas inte längre 
som en farlig person.”324 Nu handlade det alltså inte längre om att svinga några svärd, 
varken av papper eller andra material. Vid femtiotalets mitt blev det också svårare att 
framställa sig som ett organ för politisk och radikal utveckling av samhället då det 
egna partiet hade regeringsmakten, dessutom i en tid då konjunkturerna var mycket 
goda vilket i sin tur möjliggjorde omfattande sociala reformer.

I en ledarartikel på nyårsaftonen 1959 är det tydligt att Kuriren inte längre i första 
hand framhåller sin funktion som ett vapen i en klasskamp. Nu är tidningen framfö-
rallt en förmedlare av information och nyheter. Om tidningen (liksom Arbetarbladet) 
tidigare framställdes som en direkt förbindelse mellan individen och samhällets ut-
veckling, så har den nu istället blivit en spegel och ett sätt för läsaren att få en övergri-
pande bild av vad som händer i världen runt omkring honom. Ett tidstypiskt löfte gavs 
i en ledare på nyårsaftonen 1959: ”Vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose läse-
kretsens önskemål om bra tidningar som speglar bygdens liv och utveckling samtidigt 
som riksnyheterna och världsnyheterna presenteras på ett överskådligt och lättillgäng-
ligt sätt.”325 Några löften om kamp eller strid ges inte längre. Om tidningens uppgift 
och funktion tidigare var om att samordna arbetarklassen mot ett gemensamt politiskt 
mål, så handlar den nu om att erbjuda en diversifierad läsekrets en bred produkt.

En tidning med en större läsekrets måste ha ett rikhaltigt innehåll, som dock inte i varje 
detalj kan intressera den enskilde läsaren. Detta är nödvändigt för att kunna erbjuda en 
tidning som tillfredsställande tillgodoser läsekretsens många skilda intressen. […] En del 

322 Signaturen C. H. J—n., ”I framstegsarbetets tjänst”, Söderhamns-Kuriren 15/9 1945.
323 Ibid.
324 ”Kuriren jubilerar”, Söderhamns-Kuriren 23/9 1955.
325 ”Ett gott nytt år!”, Söderhamns-Kuriren 31/12 1959.
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saker hoppar den enskilde över vid läsningen men totalt vinner man genom ett vidgat 
innehåll en bra informations- och nyhetskälla på de områden som intresserar.326

På en relativt kort tid sker en stor förändring i hur relationen mellan tidningen och 
läsarna framställs samt hur läsarna och läsandet beskrivs. Om tidningen fram till åren 
direkt efter krigsslutet representerade det kollektiv som gav individen dennes identitet 
och styrka, så har individen nu individuella preferenser som tidningen måste beakta i 
syfte att locka läsare.

Arbetarbladet blir ett medium
I Arbetarbladet sker en liknande utveckling som i Kuriren. Efter kriget, och i synner-
het från början av 1950-talet och framåt, vill man tydligt profilera sig som en tidning 
för alla. Vid femtioårsjubileet 1952 skriver Yngve Möller i en ledare att ”Den tidning 
Arbetarbladets nuvarande ledning vill skapa är en som kan läsas i alla kretsar, gå på 
sin kvalitet som nyhetsorgan.”327 Att det handlade om att förändra bilden av tidning-
en från ett starkt politiserat medlemsblad till en modern nyhetstidning återkommer 
långt senare i Yngve Möllers självbiografi. Han skriver att i höjd med 1950 inleddes 
på Arbetarbladet ett intensivt reformarbete där bland annat marknadsföringen skulle 
förändras i syfte att tilltala en bredare grupp av människor.

Tidningen borde kunna läsas av alla på sina kvaliteter som nyhetsorgan, inte som med-
lemsblad för avgränsade grupper. Jag utmönstrade gamla paroller av typen ”Arbetare, var 
solidarisk, håll Din egen tidning.” Sådana slagord har alltid haft begränsad effekt. När det 
gällt val av tidning i en familj har solidariteten i flesta fall inte följt politiska linjer, i varje 
fall inte så att man kunnat bygga en stor upplaga på dylika vädjanden. I motsatt fall skulle 
inte borgerlig press haft sådan dominans. Det enda hållbara var att göra en konkurrens-
kraftig produkt, helst bäst i regionen.328

I detta avseende kan man säga att Arbetarbladet befann sig i ett underläge gentemot 
konkurrenten Gefle Dagblad, som redan från starten och över tid konsekvent fram-
ställt sig som en tidning för alla.329 I det välfärdssamhälle som Sverige blir efter kriget 
tycks tidningens politiska betydelse bli allt mindre samtidigt som den alltmer måste 
kunna locka läsare i egenskap av en allmän och bred nyhetstidning.

På 1920-talet beskrevs den lokala dagstidningen ännu som ett effektivt instrument 
för påverkan. Senare i mellankrigstiden framställdes den allt mer som en allmän ny-
hetsförmedlare. Men också fortsättningsvis omskrivs den lokala dagstidningen ibland 
som ett politiskt verktyg. Ett bra exempel på detta finns i Arbetarbladets stora jubi-
leumsnummer 1942. I statsministerns hälsning till jubilaren understryker Per Albin 
Hansson vikten av att arbetarrörelsen äger egna framgångsrika tidningar: ”Efter ett 

326 ”En tidnings strävan”, Söderhamns-Kuriren 31/12 1960.
327 Signaturen Y. M–r., ”Ett halvsekel”, Arbetarbladet 14/3 1952.
328 Möller, 1983, s. 166.
329 Se särskilt inledningen i Gefle Dagblads bok Gefle dagblad 90 år: tidningen i tiden, 1985. 
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halvt sekel av kamp, propaganda och uppfostran borde det stå klart för alla, hur bety-
delsefullt det är för vår rörelse att förfoga över en välutrustad och vitt spridd tidnings-
press.”330 Att det är viktigt för arbetarrörelsen att äga egna tidningar beror på dagstid-
ningens egenskaper som propagandamedel. Hanssons argumentation påminner om 
den som förekom i Arbetarbladet på 1920-talet när han skriver att:

En tidnings överlägsenhet som propagandamedel ligger huvudsakligen i dess möjlighet 
till oavbruten påverkan. [---] [T]idningen kommer oavbrutet tillbaka, dagligen, och kan 
genom ständigt aktuella inlägg fullfölja propagandan och påverka opinionsbildningen. 
Häri ligger dess stora betydelse för en rörelse, som vill samla kraft till att utföra en gärning. 
Den som vill framgång åt de socialdemokratiska strävandena, måste därför på alla sätt 
stödja den socialdemokratiska pressen.331

När en liknande hälsning från Tage Erlander publiceras tio år senare, vid Arbetar-
bladets femtioårsjubileum, är det tydligt att synen på dagstidningen har förändrats i 
partiledningen. Nu är det inte längre tidningsmediets stora påverkan som lyfts fram 
utan dess funktion som ett forum där debatten kan hållas ”rik och livaktig både utåt 
och inåt”.332 I samma tidningsnummer framhåller visserligen LO-ordföranden Axel 
Strand Arbetarbladet och den övriga arbetarpressen som ett viktigt vapen, men inte för 
agitation och påverkan utan snarare som en kanal för kommunikation inom arbetar-
rörelsen.333 Från att i partiledningens ögon ha varit effektiva medel för påverkan bli de 
nu efter kriget arenor för diskussion eller medier för informationsförmedling. 

Den svagare betoningen på påverkan kom också till uttryck i landshövding Elon 
Anderssons (chefredaktören på Ljusnan mellan 1916-1950 och riksdagsledamot 1937-
1954 för folkpartiet) jubileumshälsning till Arbetarbladet. Liberalen Andersson ut-
trycker en tvekan inför dagstidningens stora förmåga att påverka opinionen: ”Man 
kan alltid tvista om hur långt en tidnings ord når, i hur stor utsträckning människorna 
låter sin åskådning påverkas av dess omdöme. En gammal tidningsman har ett starkt 
behov av att med stor ödmjukhet nalkas frågan om tidningarnas opinionsbildande 
makt.”334 Vid Arbetarbladets jubileum är det tydligt att synen på dagstidningarnas på-
verkan men också uppgifter inte rymde några större skillnader mellan socialdemokra-
ter och liberaler. 

På julaftonen 1960, publiceras på Arbetarbladets ledarsida ett referat av ett föredrag 
som statsvetaren Jörgen Westerståhl nyligen hållit i Gävle. Westerståhl menar att be-
skrivningen av pressen som en självständig statsmakt aldrig varit helt riktig men att 
det låg mer i denna beteckning förr eftersom pressen då ”arbetade på jungfrulig mark. 
Den trängde ut till nya grupper av befolkningen, som höll på att vakna till politiskt 
medvetande. I pressen togs alla traditionella auktoriteter upp till debatt, där bedrevs 

330 Per Albin Hansson, ”En hälsning från statsministern”, Arbetarbladet 14/3 1942.
331 Ibid.
332 Tage Erlander, ”Statsministerns hälsning”, Arbetarbladet 14/3 1952.
333 Axel Strand, ”LO-ordförandens hälsning”, Arbetarbladet 14/3 1952.
334 Elon Andersson, ”Landshövdingens hälsning”, Arbetarbladet 14/3 1952.
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effektiva kampanjer för reformer i lagstiftningen, där skapades verkligen en politisk 
opinion.”335 Förutsättningarna för pressens opinionsbildning har dock förändrats i 
grunden. Numera, menar Westerståhl, framstår partier och organisationer som hu-
vudaktörerna medan dagstidningen blivit ett medium. 

Helt schematiskt kan man säga att nya politiska förslag idag utformas av experter, att de 
politiska ståndpunkterna bestäms av partiledningen och att medborgarnas politiska syn-
punkter särskilt kommer till uttryck i lojaliteten till partierna. I denna situation har press-
sen främst blivit ett medium, ett medel som till medborgarna vidarebefordrar politiska 
ståndpunkter, som fastslagits på annat håll.336

Dagstidningen har utvecklats från aktör till förmedlare, ett medium som finns mitte-
mellan beslutsfattarna och allmänheten. Enligt Westerståhl har dagstidningarna gått 
från att vara medaktörer i politiken till att gradvis utvecklas till att bli en mer neutral 
spegel; en förmedlare av information eller ett forum för åsiktsutbyte.337

På sätt och vis kan man här tala om ett osynliggörande av dagstidningen, något 
som man tydligen tyckte passade på Arbetarbladet eftersom Westerståhls föredrag 
publicerades på ledarsidan okommenterad. Att bli definierad som, eller reducerad till, 
medium av en vetenskaplig auktoritet passade bra i den egna strävan efter att framstå 
som modern, vilket för dagstidningar efter kriget innebar att vara en spegel av händel-
ser och skeenden snarare än ett politiskt verktyg eller vapen.

Mediet finns mittemellan det som är åtskilt, i det här fallet politikerna och med-
borgarna. På detta sätt, som medium och inte som en politisk aktör, som ett forum och 
inte som en kanal för propaganda, utgör dagstidningarna ett villkor för den moderna 
politiken och den moderna demokratins offentliga samtal. Westerståhls text om dags-
tidningens roll följer linjerna i den diskussion om pressens uppgifter och funktion 
som i Sverige formaliserades senare, i anslutning till pressutredningarna på 1960- och 
1970-talen. I Westerståhls beskrivning av dagstidningsmediet, liksom tidigare i Tage 
Erlanders, Axel Strands och Elon Anderssons, framhålls det inte längre som det mäk-
tiga instrumentet för agitation.

Efter kriget förändras det politiska klimatet och samförstånd betonas framför kon-
frontation. Detta påverkar hur man inom och utanför de politiska rörelserna ser på, 
och beskriver dagstidningarnas uppgifter och funktion, men också hur man beskriver 
mediets egenskaper.

För att ge ett exempel på hur man i Arbetarbladet framställde skillnaden mellan det 
förflutna och samtiden gör jag en utvikning nedan. Poängen med denna är att visa hur 
335 ”Pressen och åsiktsbildningen”, Arbetarbladet 24/12 1960.
336 Ibid.
337 Men, framhåller Westerståhl, pressen har fortfarande politisk betydelse i och med att ”Informationen 
går i båda riktningarna och för partiledningarna är pressen en viktig källa och ett underlag för 
beslutsfattandet”. Tidningarnas, och i synnerhet tidningsredaktörernas personliga sätt att kommentera 
politiken representerar den informerade opinion som är så viktig för partiledningen att känna till: 
”Politikerna har all anledning att lyssna noggrant till presskören. Här är det alltså pressen som påverkar 
partierna” avslutar Westerståhl sitt resonemang.
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man inför läsarna diskuterar sin förändrade roll. I exemplet visas hur Arbetarbladets 
chefredaktör Yngve Möller 1952 förhåller sig till tidningens historiska ursprung som 
radikalt och revolutionärt organ för att visa på tidningens förnyade roll som allmänt 
nyhetsorgan i efterkrigstidens Sverige. 

Den egna historien blir ett problem
I samband med Arbetarbladets omorientering i början av 1950-talet kände man sig 
manad att kommentera den egna historien i förhållande till samtiden. I samma jubi-
leumsnummer som de ovan refererade hälsningarna publicerades skriver Yngve Möl-
ler i en ledare att den kritik som 1910 riktades mot ”det förflackade” Arbetarbladet 
av de mer radikala inom arbetarrörelsen berodde på att kritikerna ”råkade förväxla 
stora ord med radikalism och idétrohet”.338 I en jämförelse med det förflutna skriver 
han att både arbetsmetoder och uttryckssätt har förändrats i takt med arbetarrörelsens 
och tidningens utveckling mot större mognad och större ansvar. Framförallt är det 
uttryckssätten som blivit mer sansade. Den nya tiden ställer andra krav på fakta och 
saklig upplysning i den offentliga debatten, samtidigt som samhället blivit mycket mer 
komplicerat.

Säkert var det mer eggande, mer fängslande och tacksamt att skriva en flammande artikel 
om rösträtten än att i dessa dagar behandla handelsbalansen och nationalbudgeten. Arbe-
tarbladets forne medarbetare Fabian Månsson var en stor braständare och kämpe på sin 
tid. Vi är inte fullt säkra på att han varit lika stor i dag. Var tid har sina uttryckssätt och 
sin stil.339

I en tid av klassmotsättningar i ett konservativt samhälle behövde man enligt Möller 
”skrika för att höras”. I en annan artikel Arbetarbladets historia i samma jubileumsnum-
mer återkommer formuleringen om hur man förr var tvungen att skrika: ”Redaktören 
lade inte fingrarna emellan, stilen var svulstig, tidens stora motsättningar manade till 
hårt språk. Det gällde att skrika om de sovande skulle väckas.”340 

Möller vill distansera sig från de radikala pionjärerna, men drar samtidigt en röd 
tråd från det förflutna till samtiden: ”Tiderna har skiftat, den sociala kampens ut-
trycksformer därmed. […] Men stjärnorna har förblivit desamma som vägledde de 
gamla kämparna när de satte ut på den djärva seglatsen med ett bättre samhälles främ-
mande stränder som mål.”341 

338 Signaturen Y. M–r., ”Ett halvsekel”, Arbetarbladet 14/3 1952.
339 Ibid.
340 Signaturen Ymer. (Yngve Möller), ”Loggboksblad från 50-årig seglats”, Arbetarbladet 14/3 1952. Per 
Ledin har studerat hur just språket förändrades i arbetarrörelsetidningarna efter sekelskiftet 1900. Han 
skriver att ”med tiden distanserar sig den socialdemokratiska pressen från den lokala arbetaroffentligheten. 
En [mer] objektiv journalistik växer fram. Denna journalistik är knuten till myndighetskällor, till 
statsapparaten i vid bemärkelse, och präglas av en saklig och distanserad stil.” Per Ledin, ”Det nya 
journalistiska språket kring sekelskiftet 1900”, Presshistorisk årsbok. 1996., 1996, s. 45-61.
341 Signaturen Ymer, ”Loggboksblad från 50-årig seglats”, Arbetarbladet 14/3 1952.
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Genom att endast framställa skillnaden mellan då och nu i termer av uttryckssätt 
eller stil antyder han att själva idéinnehållet i det som sägs och skrivs, åtminstone i 
princip, är detsamma. På så sätt kan efterkrigstidens samhällsbyggande och för sam-
förstånd ivrande tidning sättas i förbindelse med den tidiga revolutionära. Genom en 
sådan historieskrivning kan brotten i tidningens och den socialdemokratiska arbetar-
rörelsens historia så att säga slätas över. Vidare kan även fortsättningsvis de gamla hjäl-
tarna, inte minst Fabian Månsson (mellan åren 1904–1912 i Arbetarbladet), tidningens 
och Gävleborgs mest kända journalist genom tiderna, frammanas som en symbol i 
historieskrivningen.

Möller skriver att den omorientering från medlemsblad till allmän nyhetstidning 
som skett sedan 1930-talet varit en förutsättning för att ge arbetarrörelsens tidning-
ar en större spridning. I höjd med 1950-talet tycks man ha nått målet, nämligen att 
”Arbetarbladet i dag når ut till alla samhällskategorier.”342 Den tidning som den nuva-
rande ledningen vill skapa, fortsätter Möller, är en ”som kan läsas i alla kretsar, gå på 
sin kvalitet som nyhetsorgan”. Tidningen har givetvis sin grunduppfattning, försäkrar 
han, men det är viktigare att ”utöva den fria kritik, som ser till vad som är rätt mer 
än vem som har rätt”. Sammanfattningsvis kan man kanske säga att Arbetarbladet i 
efterkrigstiden, under Möllers ledning, tar steget fullt ut från en politisk retorik till en 
professionalisering, förstådd som en tillhandahållare av sakliga nyheter och objektiv 
journalistik, om man ska tolka Möllers vilja att vara öppen för alla. 

På 1950- och 1960-talen frammanas bilden av ett samhälle där både arbetsgiva-
re och arbetstagare, staten och folkrörelserna bildar en totalitet utanför vilken ingen-
ting egentligen kan existera, annat än möjligtvis som anomalier. I denna totalitet är 
det dagstidningarna som utgör navet i det hjul som ska rulla mot en ljusare framtid 
för alla, inte bara arbetarklassen. I den funktionella helhet som samhället framställs 
som tycks det inte längre finnas något behov av att betona tidningarna som effekti-
va aktörer för att propagera och påverka människors tänkande. Att istället framställa 
tidningsmediet som en förmedlare av information till alla – ett medium – eller som 
ett forum för det offentliga samtalet passar den samtida samhällsuppfattningen, och 
synen på dagstidningens roll, bättre. När arbetaren och klasskampen i efterkrigstiden 
byts ut mot medborgaren och nationen kan också arbetarrörelsens dagstidningar fullt 
ut profilera sig som tidningar för alla.

När Elon Anderssons gamla tidning – han lämnade Ljusnan 1950 för att bli lands-
hövding i Gävleborg – fyller fyrtio år 1952 skriver han, liksom han gjorde till Arbetar-
bladet samma år, en hälsning från landshövdingen. Andersson betonar att en ortstid-
ning i första hand fyller sin samhällsfunktion i egenskap av en nyhetsförmedlare som 
”redogör för och diskuterar bygdens problem” men också ”knyter samman allt detta 
med det händelseförlopp ute i stora världen, […] som man då kan få en vidare utblick 

342 Signaturen Y. M–r., ”Ett halvsekel”, Arbetarbladet 14/3 1952.
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över än man har från sin egen skymda utkikspunkt”.343 Ortstidningen är förvisso också 
en opinionsbildare, men dess förmåga att påverka ska inte överdrivas:

Ser man den som ett opinionsbildande organ […] får man kanske inte hysa för överdrivna 
förhoppningar om dess förmåga till nyskapande opinion men inte heller underskatta dess 
betydelse som rådgivare och hjälpare för den opinion, som finns och som träget arbetar 
på sin front.344

Liberalen Andersson tonar konsekvent ner den lokala dagstidningens förmåga att på-
verka läsarnas redan befintliga åsikter och partisympatier. Efter kriget fick Andersson, 
och andra liberaler, sällskap i denna uppfattning av sina kollegor i arbetartidningarna.

NYHETSFÖRMEDLARE MED GLOBAL ÖVERBLICK
Den breddning av innehållet som började i mellankrigstiden fortsatte efter andra 
världskriget och dagstidningen blir en än mer mångfasetterad produkt. Vid sidan av 
nyheter, opinioner och annonser består den nu också av annat, måhända mindre pre-
stigeladdat material. Innehållsmässigt kan dagstidningen i allt högre grad beskrivas 
som en disparat samling av material, eller som sociologen Paul Starr formulerar det: 
”A newspaper is not a single item, but a collection of things.”.345 Marshall McLuhan 
beskriver i början av 1960-talet dagstidningen som en mosaik medan Anthony Gid-
dens senare betraktar den som ett kollage. Båda betonar emellertid att trots myllret av 
material i spalterna, så förmedlar tidningen också en sammanhållen bild; ”tanke- och 
medvetandeenheter” hos Giddens och ”en bild eller ett tvärsnitt av hela samhället” hos 
McLuhan.346 Med Per Rydéns ord kan man säga att tidningsverkligheten suggererar ett 
anspråk på fullständighet, vilket återkommer i de vanliga metaforerna om att dagstid-
ningen är en spegel av, eller ett fönster mot, världen.347 

Den breda produkten vilar tungt mot en bred uppsättning tekniker. Som McLuhan 
så träffande formulerar det 1964: ”pressen är numera inte bara en telefotomosaik av 
det mänskliga samfundet timme för timme, utan dess teknik är också en mosaik av det 
mänskliga samfundets alla tekniska hjälpmedel.”348 I synnerhet var det telegrafen som 
bidrog till att skapa den moderna pressens mosaikartade ansikte.349 

När radio och tv satte det gamla mediet i ett nytt ljus, som ett långsamt medium, 
kunde dagstidningens innehållsmässiga omfång och bredd kombineras med teleprin-
terns hastighet i bilden av en snabb förmedlare av allt som händer, från jordens alla 

343 Elon Andersson, ”Hälsning till en 40-åring”, Ljusnan 20/9-1952.
344 Ibid.
345 Paul Starr, The Creation of the Media: Political Origins of Modern Communications, 2004, s. 251.
346 Marshall McLuhan, Media, 2001, s. 243 och 247. Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet: Självet 
och samhället i den senmoderna epoken, 1999, s. 38.
347 Per Rydén, 1991, s. 113.
348 McLuhan, 2001, s. 247.
349 Ibid., s. 245.
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hörn – för att använda en tidstypisk formulering. I konkurrensen med de snabba eter-
medierna blev olika tekniker i tidningsframställningen, i synnerhet teleprintern, ett 
sätt att frammana bilden av dagstidningen som ett blixtsnabbt medium. Teleprintern 
hjälpte tidningsredaktionerna att fylla de innehållsmässigt växande tidningarna men 
den fyllde också, liksom telegrafen gjorde tidigare, en symbolisk funktion i bilden av 
dagstidningen som förmedlare av världen.350

Det ”uppkopplade” tidningshuset
Teleprinterns intåg på Gävletidningarnas redaktioner 1933 och dess betydelse som 
symbol för den lokala dagstidningens överblick över världen skildrades i det föregåen-
de kapitlet. Efter kriget, i takt med att källorna blev fler och rikligare och när teleprin-
tersystemet vidareutvecklades blev det moderna, snabba och världsövergripande nät-
verket av nyhetsbyråer en än mer central del i självbilden. Liksom i mellankrigstiden 
präglas efterkrigstidens meningsproduktion av en stark upplevelse av snabb teknisk 
utveckling.

När Gefle Dagblad fyller femtio år 1946 publiceras på förstasidan en historisk över-
sikt över den svenska pressens ”tre uppsving”, där det sista sägs ha inträffat i samband 
med det första världskriget.351 Tidningarnas innehåll och perspektiv på världen har 
gradvis vidgats, från den egna orten till hela världen: ”Tidningarna ha blivit större 
[…] och utrikeshändelserna lägga numera också beslag på ortspressen, vars nyhets-
tjänst utvecklats genom nya tekniska tillgångar och förbindelser.”352 Men det är inte 
bara perspektiven som vidgats, nyhetsförmedlingen har framförallt blivit ojämförligt 
mycket snabbare. I Kuriren konstaterade man: ”Vad som för ett halvsekel sedan ansågs 
som höjden av snabb nyhetsförmedling får oss i dag att tänka på en sammanställning 
av den senaste månadens händelser.”353 På 1950-talet, när också tidningshusen i Häl-
singland utrustats med teleprintrar, kunde man se tillbaka på de senaste decenniernas 
utveckling och konstatera att den betytt närmast en revolution på nyhetsförmedling-
ens område. Läsarna fick lära sig att bakom ord som teleprinter, telefoto, telex och 
klichémaskiner dolde sig uppfinningar som fullständigt hade förändrat tidningarnas 
innehåll och utseende. Kontrasten mot 1895, då Kuriren startade, understryks i en 
annan jämförelse: ”I dag är det som hände igår ingen nyhet längre, även om det utspe-
lades på andra sidan jordklotet.”354

350 Harvard, 2010, s. 29. Harvard visar i sin artikel om föreställningar om telegrafen under 1800-talets 
andra hälft att telegraferandet i praktiken förutsatte mer traditionella, fysiska, transporter. Bilden av 
telegrafen spreds genom andra medier och den var lika mycket ett nytt distributionssystem som den blev 
en symbol för modernitet genom sina förment blixtsnabba förbindelser över stora geografiska avstånd.
351 ”Svenska pressens tre uppsving”, Gefle Dagblad 4/5 1946.
352 Ibid.
353 ”Veckogamla nyheter ’färska’ i 90-talets tidning”, Söderhamns-Kuriren 21/9 1955.
354 Ibid.
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I Ljusnan ges 1962 en mer bokstavlig inblick i tidningsföretaget. I en skämtteck-
ning med titeln ”Tidningshuset” visas detsamma i genomskärning (se bild 5 nedan).355 
På de tre våningarna huserar olika delar av tidningsföretaget. 

Redaktionen finns på den översta våningen och tryckeriet längst ner. På mellan-
våningen finns sätteriet. Längst uppe till vänster, på taket ovanför redaktionen, finns 
en stor tratt som fångar upp trådlösa meddelanden. Orden och fraserna ”mord”, ”oro 
i Kongo”, ”Atomsprängning” och ”mera vatten i Ljusnan” åker in i tratten och vidare 
genom ett rör till en låda på chefredaktörens bord med texten ”teleprinter”. Längst ner 
på höger sida, från tryckeriet på bottenvåningen, går en tratt ut från huset ur vilken 
tidningsexemplaren slungas ut till väntande läsare. Mellan tratten på taket och tratten 
på gatuplanet pågår tidningsproduktionen vars karaktär och tempo bestäms av tele-
printern. Nedanför teckningen rimmar signaturen ”Egn.” om arbetet i tidningshuset:

[F]öljer man med på färden en stund genom vårat hus  
så ser man snart hela världen i teleprinterns ljus. 
Med sjumilastövlar på foten man ilar jorden kring, 
raketskotten dånar mot en och Floyd går i Listons ring. 
 
Här kommer per teleprinter snabbt bud om att än en gång 
Katangas och Tshombes finter är freden till stort förfång 
en bil far med fart av vägen bland Hamrångeskogens träd 
Anita poserar trägen, Ben Bella gör åter raid.356

Skämtteckningen ger en helhetsbild av den relation som tidningsföretaget upprättar 
mellan världen och läsaren. Det är teleprintern som gör att tidningen kan ge läsarna 
överblick över världen, men i teckningen syns också en reporter från Ljusnan som 
med hjälp av en helikopterliknande anordning flyger förbi bortanför taknocken på 
tidningshuset. Från sin upphöjda position observerar och registrerar han vad som 
händer på orten och antecknar det i sitt block. 

Att tidningshuset skildras i en skämtteckning betyder inte att man inte menar det 
som bilden visar och dikten säger. Upplevelsen av att arbeta mitt i en flod av nyheter, 
som ger en känsla av att kunna förflytta sig kroppslöst och omedelbart över jorden, är 
en högst levande del av självbilden.

En liknande helhetsbild av nyhetsförmedlingen fanns fem år senare, 1967, i den 
av Gefle Dagblad publicerade boken Nyhetens väg till läsaren (se bild 6 nedan).357 Här, 
liksom i Ljusnan 1962, har världen placerats längst uppe till vänster och läsaren längst 
nere till höger. I mitten av den diagonala linje som bildas mellan världen och läsaren 
finns det uppkopplade tidningshuset.

I bilden är läsaren innesluten i en egen ruta, som markerar att läsningen äger rum i 
det privata eller hemmets lugna vrå, som det ofta heter i tidningarna. Bildens ytterlig-

355 Signaturen Egn, ”Tidningshuset”, Ljusnan 25/9 1962.
356 Ibid.
357 Nyhetens väg till läsaren, 1967. 



116  |  LOKALPRESSENS SJÄLVBILDER 1920-2010

BILD 5. ”Tidningshuset”. Tidningsföretaget, och teleprintern, finns mellan världen och läsaren. 
Illustration ur Ljusnan 25/9 1962.
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heter, de punkter som befinner sig längst ifrån varandra, är läsaren och TT. Relationen 
mellan dessa beskriver det kontinuum mellan världen och individen som tidningen, 
med hjälp av tekniken, säger sig upprätta och upprätthålla. Läsarna fick veta att

I våra dagar omspännes jordklotet av ett vittutgrenat, finmaskigt nät av nyhetskanaler 
med ett eller flera uppsamlingsställen (nyhetsbyråer) inom så gott som varje land. Dessa 
byråer mottager genom sina korrespondenter nyheter från världens alla hörn och kanter 
samt vidarebefordrar dem i sin tur till sina abonnenter.358

På orten är det sedan den lokala dagstidningen som samlar informationen och för-
medlar den till läsaren. Men den lokala dagstidningen överbryggar inte bara geogra-
fiska avstånd, den drar också samman tiden. Den ”ger oss överblick av vad som sker 
i nuet, den talar om vad som hände i går hemma och runt om i världen, den varskor 
om vad som kommer att hända eller kan väntas ske i dag eller i morgon”.359 I tidnings-
huset, och sedan i det färdiga tidningsnumret, dras alltså tid och rum samman inför 
läsarens blick. En intressant detalj i bilden är att på redaktionen syns inga människor. 
358 Ibid., s. 4.
359 Ibid.

BILD 6. Nyhetens väg till läsaren. Världen finns uppe till vänster, läsaren längst ner till höger. Mellan dem finns 
tidningshuset, som upprättar en förbindelse mellan läsaren (innesluten i det privata) och den värld som sträck-
er ut sig bortom dennes horisont. Ur Nyhetens väg till läsaren som såldes och distribuerades av Gefle Dagblad 
1967.



118  |  LOKALPRESSENS SJÄLVBILDER 1920-2010

I det begränsade utrymmet i redaktionsrutan har man istället valt att visa teleprintern 
och telefonerna. Även om det naturligtvis är människorna som gör jobbet, så är det 
apparaterna som får representera redaktionen.

Liksom i de andra tidningarna, berättas hur snabbt nyheter – numera också bil-
der – färdas över stora avstånd. När geografin inte längre spelar någon roll kan allting 
ställas sida vid sida i det oupphörliga ”nu”, som är den moderna dagstidningens givna 
fokus, om man får tro lokaltidningarna själva. I tidningsnumret, i tidningsrummet, 
möter gårdagens händelser morgondagens och det avlägsna kan ställas bredvid det 
nära. Till exempel kunde man i Arbetarbladet 1955 läsa följande frågor, som tidnings-
prenumeranten får besvarade: ”Vad går det på bio i kväll? Vilka spelar på söndag? Var 
har dom dans i morgon? Och vad har hänt i Moskva, New York eller London? Det är 
bara att se efter i Arbetarbladet. Där får man den bästa överblicken.”360 En annons med 
liknande frågor publicerades två år senare i Kuriren: Vad händer i Hongkong? Vad 
skedde i går i Chicago? Vad sa Hammarsköld [sic] i FN? Ni sitter väl på parkett och 
följer vad som händer på världsteatern?361 Tidningen ger alltså överblick över det som 
läsaren själv inte kan överblicka, men också inblick i det som är oåtkomligt för den 
enskilda individen.

Med lokaltidningen upp mot höjderna
Temat om överblick når sin höjdpunkt på 1950- och 1960-talen. I annonserna dyker 
illustrationer upp som på olika sätt visar hur tidningen, journalisterna och läsarna kan 
överblicka den värld som sträcker ut sig bortom horisonten. I bild 7 ges tre exempel på 
hur överblickstemat kunde gestaltas.362

I Arbetarbladets prenumerationsannons till vänster är det dagstidningen som ob-
serverar från höjden. Duvan som sitter uppflugen på telefonledningen är tidningen 
själv (duvans fjäderdräkt är täckt av tidningstext). Annonsens rubrik, ”Er tidning lyss-
nar åt Er…”, bekräftar att duvan fylls av den information som passerar genom telefon-
ledningarna. Tidningen är uppkopplad och kan därför snabbt förmedla nyheter från 
när och fjärran. Tidningens kontakt med ledningarna och den överblick som kontak-
ten ger blir också den tidningsläsande mannens i fåtöljen. 

I annonsen jämförs tidningen med det nya tv-mediet – en jämförelse som den 
snabba, uppkopplade och bildförmedlande tidningen tål: ”Det ligger så snubblande 
nära att tänka på TV när man får en rykande varm dagstidning i sin hand. Nästan 
samtidigt med händelsen presenterar den […] dagsaktuellt nytt och kompletterar det 
med autentiska bilder.”363 En skillnad framhålls dock till dagstidningsmediets fördel: 
”En snabbt förbiflygande bild har svårt att ge samma behållning som ett väl genom-

360 Arbetarbladet 29/12 1955, annons.
361 Söderhamns-Kuriren 24/12 1957, annons.
362 Prenumerationsannonser i Arbetarbladet 23/12 1957, Gefle Dagblad 30/12 1955 samt Söderhamns-
Kuriren 20/12 1960. Den sistnämnda publicerades även i Ljusnan 15/12 1960.
363 Arbetarbladet 23/12 1957, annons.
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tänkt reportage med goda bilder.”364 Som nyhetsmedium kan den lokala dagstidningen 
mäta sig med televisionen. Själva tidningsläsandet framställs emellertid som bättre 
än tv-tittandet eftersom det ger läsaren möjlighet att återgå till, och reflektera över, 
innehållet.

Även i Gefle Dagblads annons (i mitten av de tre exemplen) är det tidningen som 
befinner sig högt ovanför marken, denna gång som en flygande matta på vilken jour-
nalisterna och fotograferna flyger över staden.365 Trots att de befinner sig uppe i luften 
och att tidningen färdas med hög hastighet finns ingen dramatik i bilden, tvärtom. 
Både fotograferna och reportrarna ger ett avspänt intryck. En av reportrarna sitter 
till och med på tidningens (den flygande mattans) kant med benen i kors medan han 
antecknar i sitt block. Bilden kan tolkas som en beskrivning av förhållandet mellan 
journalistiken och tidningsföretaget. Tidningsmediet och tidningsföretaget (dess eko-
nomiska och tekniska resurser) är förutsättningar för journalistiken. Dagstidningen 
är villkoret för att journalisterna ska kunna rapportera händelserna, vilket illustreras 
i annonsen genom att journalisterna, burna av tidningen, kan nå de höjder från vilka 
samhället kan överblickas och observeras.

364 Ibid.
365 Gefle Dagblad, 30/12 1955, annons

BILD 7. Tidningen har, och ger, överblick. I annonserna visas tidningen, journalisterna och läsaren i upphöjda 
betraktarpositioner. Prenumerationsannonser ur Arbetarbladet 23/12 1957, Gefle Dagblad 30/12 1955 samt 
Söderhamns-Kuriren 20/12 1960
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Annonsen längst till höger i bild 7 publicerades både i Kuriren och Ljusnan i de-
cember 1960. I denna annons är det läsaren som stiger mot höjderna varifrån han 
kan överblicka både bygden och världen (horisonten i illustrationen antyder jordens 
rundning). I annonstexten berättas att: ”I stad och bygd – är denna tidning en aktiv 
och levande nyhetsbärare. […] Ni får inte bara en klar och insiktsfull överblick av vad 
som sker i hembygden, utan Ni har också ’världen i stort i Era händer’”.366 Just detta att 
tidningen drar samman världen i stort och lägger den i läsarens händer är en kompri-
merad och representativ beskrivning av hur tidningarna framställer sig själva och sin 
uppgift på 1950- och 1960-talet.

Med lokaltidningen ända ut i rymden
På 1950- och 1960-talen görs i lokaltidningarnas spalter och annonser ofta reflektio-
nen att samtiden saknar motstycke i mänsklighetens historia. I Ljusnan, till exempel, 
skriver man i en ledare på nyårsaftonen 1959 att: ”Vår värld är gott och ont, men den 
ger oss verkligen känslan utav att leva med i ett skeende som ingen tidigare generation 
kunnat drömma om att uppleva.”367 I denna dramatiska tid får pressen en än viktigare 
roll: ”vi som arbetar inom pressen [vill] efter vår förmåga spegla och ge allmänheten 
all den kunskap om omvärlden, som i en framtid blir nödvändigare än någonsin, efter-
som vi kommer den så nära.”368

Att världen tycks ha kommit närmare, var också temat i en annons för Arbetarbladet 
vid nyåret 1957. Under rubriken ”Vi bor närmare varandra nu…” berättas att det rika 
materialet från nyhetsbyråerna hjälper tidningen att ge sina läsare en saklig och klar 
bild av världshändelserna.369 I annonsen ramas texten in av stiliserade illustrationer av 
skyskraporna på Manhattan, Big ben i London, Pyramiderna i Egypten, Eiffeltornet i 
Paris samt Kremls lökkupoler, vilket är ett pedagogiskt (om än övertydligt) sätt att visa 
annonsens budskap – att det geografiskt utspridda kan samlas in på tidningssidorna. 

Till sitt tydligaste uttryck kom det globala perspektivet på ledarplats i Ljusnan 1953: 
”Teknikens under har verkat så att vår jord ständigt krymper, medan vår värld ständigt 
ökar. Isoleringens tid är ute, isolationismens likaså. Händelserna i Korea och Indok-
ina berör direkt Rengsjöbonden, och UNESCO:s framgångar i Pakistan kan inverka 
på framtiden för industriarbetaren i Edsbyn.”370 I detta globala perspektiv, där alla är 
sammankopplade med varandra blir det självklart att också den lilla lokaltidningen 
måste inta ett globalt perspektiv i nyhetsförmedlingen, vilket också var budskapet i en 
annons 1956: ”Det må hända något viktigt i Pernambuco eller i Skästra, i Paris eller 
Arbrå, New York eller Alfta, så får Ni det skildrat i Ljusnan.”371 

366 Annonser i Söderhamns-Kuriren 20/12 1960 samt i Ljusnan 15/12 1960.
367 ”Mot ett nytt decennium”, Ljusnan 31/12 1959.
368 Ibid.
369 Arbetarbladet 28/12 1957, annons.
370 ”Inför 1953”, Ljusnan 2/1 1953.
371 Ljusnan 21/12 1956, annons.
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Samtiden är både fascinerande och skrämmande vilket understryks av att allting 
tycks väldigare och samtidigt närmare än någonsin. Atomen har lurats i fällan och 
avlockats sina hemligheter samtidigt som människoskapade artefakter, så småning-
om också människor, börjar sändas ut i rymden. Människans nyvunna förmåga att 
behärska det oändligt mikroskopiska och det oändligt stora manar till existentiella 
tankar. I en ledarartikel reflekteras över hur mänsklighetens jordbundenhet tycks vara 
på väg att utmanas: 

Lyfter vi blicken över våra egna gärdesgårdar ser vi rymdraketerna och de konstgjorda 
satelliterna som lysande tecken i skyn, men inte uppsända för att lämna besked om Vår 
Herres kärlek till människorna utan snarare för att demonstrera människornas missnöje 
med Vår Herres världsordning och hittillsvarande fördelning av livsrum.372

I de tre annonserna ovan har uppstigningen mot de riktigt höga höjderna och den 
globala överblicken dock bara påbörjats. I en rad annonser publicerade runt 1960 tas 
steget ut i rymden när nyhetsförmedlingens och lokaltidningarnas perspektiv på värl-
den illustreras med olika varianter av jordklotet. Detta arkimediska perspektiv, från 
vilken världen i sin helhet kan överblickas, förutsätter att vi lämnar jorden. 

För att få ihop den helhetsbild i vilken dagstidningarna, det världsomspännande ny-
hetsnätverket och läsarna ingår måste världen göras till ett gripbart objekt. Just i dessa 
jordklotsbilder finns en intressant glidning från jord till värld. Den värld som tidning-

372 ”Mot ett nytt decennium”, Ljusnan 31/12 1959.

BILD 8. Jorden och världen sammanfaller. Överblickstemat når sin höjdpunkt i annonser publicerade runt 1960. 
Nu har det upphöjda seendet nått ända ut i rymden, till en arkimedisk punkt varifrån jorden kan överblickas i 
sin helhet. Från vänster till höger: prenumerationsannonser ur Arbetarbladet 24/12 1960, Gefle Dagblad 29/12 
1961 samt Ljusnan 31/12 och 14/12 1962.
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arna säger sig förmedla sammanfaller helt enkelt med jorden. Det är detta som ytterst 
menas med påståendet att lokaltidningen förmedlar allt. 

Den rusande utvecklingen inbjuder till betraktelser över hur det minsta hänger 
ihop med det största – genom dagstidningen. I den tredje annonsen från vänster i bild 
8 sägs Ljusnan förmedla nyheter både ”utifrån” och ”hemifrån” och det förstnämnda 
är inget mindre än världen i sin helhet betraktad från rymden.373 Runt jordklotet fär-
das två rymdkapslar i varsin omloppsbana. ”Hemifrån” illustreras med en kyrka och 
symboler för rättssamhället, industrin och jordbruket. Hur dessa två nivåer hänger 
samman visar inte bilden, men det är i Ljusnan som de båda ”världarna” möts. Det 
är i lokaltidningens inramning av världen i sin helhet som Hälsingebonden och Jurij 
Gagarin blir delar i samma helhet.

Det arkimediska perspektivet fullbordas i annonsen längst till höger i bild 8 där en 
Sherlock Holmes-figur, med hatt och pipa och med ett förstoringsglas betraktar jord-
klotet. Från ögat går en streckad linje genom förstoringsglaset till den punkt på jorden 
som han fokuserar. Att Sherlock Holmes är Ljusnan framgår av texten: ”Vi bevakar allt 
som händer…jorden runt”.374 Från sitt externa perspektiv kan han överblicka jorden 
och med sitt förstoringsglas fokusera något avgränsat område av särskilt intresse, för 
att sedan backa bakåt och hitta ett annat område att fokusera blicken på (som i ett slags 
Google Earth över världens händelser och skeenden).

I annonsen förkroppsligar Sherlock Holmes den moderna idén, vetenskapens såväl 
som politikens och journalistikens, om att vi kan inta ett externt perspektiv på den 
värld som vi själva är en del av. Från en plats på tillräckligt stort avstånd kan jorden, 
men också människorna på den, bli till ett objekt som betraktaren är skild från vilket 
i sin tur ingår som en nödvändig förutsättning i alla begrepp om objektivitet.375 I det 
arkimediska perspektivet kan jorden och den människoskapade världen smälta sam-
man till ett representerbart, hanterbart och kontrollerbart (studie)objekt i sin helhet. 
Utsikten från rymden blir en gemensam utgångspunkt för att betrakta oss själva, vilket 
är själva essensen i det globala perspektivet. Detta betyder inte att världen i lokaltid-
ningarnas illustrationer var globaliserad i den meningen som vi ger globaliserings-
begreppet idag. Det betyder bara att i de lokala dagstidningarnas bilder av sig själva 

373 Ljusnan 31/12 1962, annons.
374 Ljusnan 14/12 1962, annons.
375 I Hannah Arendts tänkande om människans villkor bildar detta utomvärldsliga perspektiv på jorden 
utgångspunkten för människans ”världsförfrämligande” men också hennes förfrämligande perspektiv på 
sig själv: ”Om vi från den punkten blickar ned på det som sker på jorden och på människornas många 
olika aktiviteter, det vill säga om vi ser på oss själva från den arkimediska punkten, så kommer dessa 
aktiviteter att framstå som blott och bart ’öppet beteende’ och det kan vi då studera med samma metoder 
som vi studerar råttors beteende.” Se Hannah Arendt, Mellan det förflutna och framtiden: åtta övningar i 
politiskt tänkande, 2004, s. 294 samt Människans villkor: vita activa, 1998, särskilt s. 333ff samt s. 421f.
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och sin verksamhet tycktes det rimligt att på detta sätt visa tidningens perspektiv på 
världen och vad den gör för läsarna.376 

Det globala perspektiv, i vilket det minsta hänger samman med det största, fick 
sitt kanske mest pregnanta uttryck i en annons för Ljusnan i mellandagarna 1958. I 
annonsen visas, än en gång, ett jordklot – denna gång med tre rymdfarkoster i om-
loppsbanor. Tillsammans bildar de den vanliga atommodellen där jorden är kärnan 
och rymdfarkosterna elektroner som kretsar runt den. I en och samma bild illustreras 
de vid den tiden så centrala frågorna om kärnvapnen och rymdkapplöpningen. I an-
nonstexten sätts helheten ihop med delarna: 

Det som sker ute i världen rör inte endast ett fåtal, det angår var och en. Alla har intresse 
av att följa med i det svindlande händelseförloppet, i den väldiga utveckling som nu ser bit 
för bit av universum erövras, samtidigt som de allt snabbare kommunikationerna för oss 
människor samman till närmare kontakt–samarbete–konkurrens.377 

Paralleller till det förflutna
I en tid då radion på allvar slog igenom som nyhetsmedium och när televisionen så 
småningom fick sitt breda och snabba genombrott framställs det äldsta massmediet 
som både modernt och blixtsnabbt. De tekniker som nyhetsförmedlingen och tid-
ningsframställningen vilade på kunde skänka tidningsprodukten och pappersmediet 
något av den moderna glans som egentligen var förbehållen de elektroniska medierna.

Även om de lokala dagstidningarna själva ville frammana bilden av den egna sam-
tiden som historiskt unik kan paralleller dras bakåt i tiden. Bilden av den högteknolo-
giska dagstidningen, den blixtsnabba nyhetsförmedlingen och den överblick som den 
sade sig ge läsarna var absolut inte ny även om teleprintern inspirerade till kreativa 
gestaltningar av relationen mellan världen, tidningen och läsaren.

Med sin starka betoning på tekniken och dess välsignelser framstår perioden från 
1930-talets mitt, och i synnerhet efterkrigstiden, som avvikande sett till bilden av pro-
dukten i hela perioden. De mediehistoriska paralleller som överblickstemat aktualise-
rar rör sig snarare bakåt till det sena 1800-talets fascination inför eleverade betraktar-
positioner och elektricitetens löften.

I sin artikel om ballongflygningar som attraktion vid Stockholmsutställningen 
1897 visar Anders Ekström hur det panoramiska perspektiv som möjliggjordes från 
varmluftsballongen hade sin motsvarighet i panoramat som centralt begrepp i tiden. 
Ekström skriver att ”panorama kunde snart vilken bild eller bildserie som helst kallas 
– och så småningom också framställningar i text – som återgav ett motiv från höj-
376 David Croteau och William Hoynes framhåller dock den stora symboliska betydelse som de första 
fotografierna tagna från rymden hade för människans uppfattning om sig själv och den värld i vilken hon 
lever. De skriver att ”the ability to capture an image of the entire globe was symbolic of the move toward 
globalization in many spheres”. David Croteau & William Hoynes, Media society: industries, images and 
audiences, 2003, s. 339.
377 Ljusnan 27/12 1958, annons.
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den eller skildrade något på ett ’överskådligt’ sätt”.378 Efterkrigstidens lokala dagstid-
ningar har, liksom 1800-talets översiktsmedier (varmluftsballongen, panoramat och 
utställningsmediet), panoramiska anspråk. Även tidningarna säger sig förmedla allt 
och ge en ”allomfattande vy” över världen. Just utställningsmediet liknar Ekström vid 
en ”gigantisk generaliseringsmotor” som ”drog ihop storheter som nationen och ci-
vilisationen i representationer som både skulle vara översiktliga och heltäckande”.379 
Kanske kan man säga att i tiden strax före, under och efter andra världskriget är det 
dagstidningarna som säger sig på ett liknande sätt kunna dra samman världen i sin 
helhet inför läsarna och ge dem översiktliga och heltäckande bilder av den. Det var i 
alla fall en helt central del av självbilden.

I en annan parallell till det sena 1800-talet kan kanske lokaltidningarnas framställ-
ningar av snabbhet och överblick sammanfattas med det som Carolyn Marvin kallar 
”fantasies of expanded experience” i sin undersökning av föreställningar om, och för-
väntningar på, elektriciteten under andra hälften av 1800-talet.380 På lokaltidningarna 
inspirerade den trådlösa fjärrskrivaren till gestaltningar av fantasin om hur läsarna, i 
hemmets lugna vrå, kunde erfara världen utan att egentligen utsättas för den.

Att meningsproduktionen kring tidningsmediet och tidningsprodukten, med 
utgångspunkt i teleprintern, uppvisar likheter med 1800-talets översiktsmedier och 
fantasier om omedelbara förbindelser över jordklotet bör ses som en indikation om 
hur fascinerad man var inför sin egen teknologi under denna period lika mycket som 
dessa bilder förebådar den globaliserade värld som vi säger oss leva i nu. Men bilder-
na av den lokala dagstidningens globala utblick och överblick bör också förstås mot 
bakgrund av den upplevda konkurrens som radio- och framförallt tv-mediet utgjorde. 
Det rimliga är kanske att se bilderna som uttryck för såväl en genuin självförståelse 
som ett egenintresse.

Bilden av den lokala dagstidningen som nyhetsförmedlare frammanade ett hel-
hetsperspektiv på världen. För individen fanns ingen tänkbar plats utanför den totali-
tet som det globala, arkimediska, perspektivet frammanar. Att inte läsa tidningen är 
därför detsamma som att vända sig bort från den verklighet i vilken man själv existerar.

Vägen till verkligheten
Genom sin förmedling av världen säger sig tidningarna inte bara producera nyheter 
utan också, som ett resultat av nyhetsförmedlingen, informerade och medvetna läsare. 
Den informerade och medvetna läsaren kan till och med – om man följer menings-
produktionen – beskrivas som tidningsföretagets egentliga slutprodukt (en central idé 
i alla föreställningar om pressen som ett villkor för demokratin). Den informerade 

378 Anders Ekström, ”Det vertikala arkivet”: om översiktsmedier och historiska svindelkänslor”, 1897: 
mediehistorier kring Stockholmsutställningen, 2006, s. 285.
379 Ibid., s. 301.
380 Carolyn Marvin, When Old Technologies Were New: Thinking About Electric Communication in the Late 
Nineteenth Century, 1988, s. 200.
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människan lyfter sig, åtminstone i föreställningen, med tidningens hjälp, över sina 
lokala eller privata omgivningar. Men – vad händer med den som inte läser tidningen? 

Vanligen visas det positiva som följer av tidningsläsandet, men ibland hotar man 
också. I Ljusnan, till exempel, visar en karikatyrteckning den ”efterblivna” och ”blinda” 
man, som inte läser tidningen och därför inte har någon kontakt med verkligheten. 
I annonsens illustration visas ickeläsaren med hatten neddragen över ögonen, vilket 
naturligtvis får honom att framstå som en löjlig figur.

Här är mannen som inte läser tidningen. Så efterbliven och blind för vad som händer 
omkring honom är den som inte läser en dagstidning. Med varje tidningslös dag kommer 
han längre och längre bort från verkligheten och vad som rör sig i tiden. […] Du som 
redan hör till Ljusnans stora vänkrets vet att Ljusnan ger utblickar och att vår tidning med 
samma snabbhet och tillförlitlighet för in Mau-Mau-rörelsen i Afrika och händelserna i 
hembygden i blickpunkten. […] Vi håller kontakten med omvärlden åt Dig. Se till att inte 
Du tappar kontakten med oss.381

Att ickeläsaren kommer ”längre och längre bort från verkligheten” måste betyda att 
den verklighet han lever i, hans omedelbara omgivningar, inte räknas in i den verk-
lighet som tidningen talar om. Vanligtvis brukar det betonas att tidningen sätter in-
dividens avgränsade liv i förbindelse med världen i övrigt. Annonsen om ickeläsaren 
går dock ett steg längre: det är genom den lokala dagstidningen som läsarens liv över-
huvudtaget blir verkligt. Individens liv levs i verkligheten bara om saker ”förs in” i 
det genom tidningsläsandet. Att det är just lokaltidningen som är den rätta vägen till 
verkligheten beror enligt argumentet på att den snabbt och tillförlitligt inom läsarens 
synfält ”för in” händelser och skeenden från både Afrika och hembygden. På detta sätt 
framställdes tidningen som vägen till verkligheten, en väg som varje modern människa 
måste beträda för att inte leva sitt liv ”efterbliven och blind”. Ett annat tema som be-
kräftade nyhetsförmedlingens stora betydelse för människorna var det om vakenhet.

Vaken tidning, vakna läsare
En utgångspunkt för alla beskrivningar av tidningens uppgift som informationsför-
medlare är att världen, den lokala liksom den mer avlägsna, oupphörligen ”produce-
rar” händelser som människorna måste ta del av i form av nyheter i sin lokaltidning. 
För individen är världen oöverskådlig men med hjälp av den moderna lokala dagstid-
ningen kan läsaren orientera sig i tillvaron. Den vakna tidningen hjälper tidningsläsa-
ren att följa med i tiden och därigenom själv bli en vaken människa.

En förutsättning för att tidningen ska kunna rapportera allt är att den, till skillnad 
från läsarna, aldrig sover. Åtminstone var det budskapet i en annons för Gefle Dagblad 
i slutet av 1960. I annonsens illustration är det natt och i fullmånens ljus framträder 
silhuetter av bebyggelse såväl i staden som på landsbygden. I förgrunden syns en katt. 
Annonsens slogan, ”alltid med, alltid vaken”, avslöjar att katten är tidningen, som är 
381 Ljusnan 8/12 1952, annons.
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vaken medan läsarna ligger och sover. Den vakna tidningen ser till att läsarna skall 
kunna följa med i händelserna, trots att de själva behöver sova på natten:

Vad sker ute i världen? Vad händer här hemma? Avstånden har krympts. Vi förfogar över 
en snabb och modern nyhetstjänst, som natt och dag håller ett vakande öga på det som 
sker i vår stad och bygd samt i vår händelserika värld därute. Alla ”trådar” löper här sam-
man och blir till en aktuell, intressant och innehållsrik tidning, som ger läsning och un-
derhållning hela året. Att läsa en tidning är att vara vaken – att vara med sin tid. 382

Formuleringen om trådarna fanns även med i en annan annons för Gefle Dagblad 
1960: ”Det är många trådars och händers verk Ni håller i er hand – en tidning full av 
viktiga nyheter och aktuella händelser.”383 Genom trådarna har tidningen förbindelser 
med jordens alla hörn varför den, och i nästa steg läsarna, kan vara ”med överallt där 
något händer”, som det hette i en tredje annons från samma år.384 Tidningen ger alltså 
överblick över det som läsaren själv inte kan överblicka, men också inblick i det som 
är oåtkomligt för den enskilde individen. Denna inblick ges både till avgränsade, en-
skilda, händelser (till exempel ett brott) eller till skeenden (till exempel det politiska 
arbetet i kommunhuset eller i riksdagen). 

Journalisten och den goda läsaren, så som denne framställs av tidningarna, har 
det gemensamt att de båda lever vaket i ett ständigt ”nu”. I Arbetarbladets jultidning 
1950 fick påståendet om att det är nuet som räknas en särskild tyngd genom Vilhelm 
Mobergs reflektioner kring livet som journalist:

Journalisten lever med glödande intensitet i nuet. Han hinner icke gräma sig över nå-
got som hände honom i går eller frukta för något, som kanske kommer att hända ho-
nom i morgon – han går helt upp i det som sker i dag. Han skriver sina nekrologer över 
människor utan att hänge sig åt fruktlösa grubblerier över livets förgänglighet – sättaren 
och pressen väntar på manuskriptet. Journalisten är på sitt sätt en livsdyrkare, emedan 
hans arbete icke ger honom andrum att vara något annat.385

Ett intressant inslag i Mobergs text är att motsatsen till vakenhet också kan handla om 
att ägna sig åt fel saker, till exempel grubblerier av olika slag. Den vakne läsaren och 
den vakne journalisten lever i nuet och förspiller inte kraft och tid åt att grubbla över 
det som varit eller åt existentiella spörsmål. För den, på rätt sätt, vakna människan är 
tidningen ett stöd för att inte förlora sin rätta fokus.

En aspekt på vakenheten handlar om att inte vara andligen eller intellektuellt be-
gränsad till sin omedelbara livsmiljö. Den vakna människan lyfter sig, som sagt, med 
tidningens hjälp över sina lokala eller privata omgivningar. Genom att göra detta, kan 
läsaren sedan återvända till livsmiljön som en vaken, skärpt, människa som hänger 
med i tiden. I en annons i Gefle Dagblad i december 1953 kunde man läsa att ”Varje 

382 Gefle Dagblad 21/12 1960, annons.
383 Gefle Dagblad 5/1 1960, annons.
384 Gefle Dagblad 19/12 1960, annons.
385 Vilhelm Moberg, ”Radskrivarens berättelse”, Arbetarbladet 21/12 1950.
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dag kommer tidningen hem till Er och ger Er kontakt med världen, med livet, med 
de nyheter som Ni vet att Ni måste känna till för att kunna följa med – för att kunna 
tala med andra människor om vad alla människor talar om.” I annonsen fick man veta 
att en prenumeration på Gefle Dagblad garanterar att läsaren är rätt informerad och 
rätt orienterad, vilket alltså ytterst är ett sätt att få kontakt med livet och med andra 
människor. Motsatsen, att inte prenumerera på Gefle Dagblad, innebär att man inte 
har kontakt med livet och att man inte kan tala med andra människor, det vill säga 
att man blir isolerad. En intressant beskrivning av hur den enskilda läsaren, genom 
tidningen, kan bryta sin isolering finns i Kuriren 1954. 

Kan Ni tänka Er att vara utan tidning, att stängas av från kontakten med vad som hän-
der i världen, att isoleras? När ni lyfter på telefonluren för att prenumerera, eller fyller i 
blanketten, är det som att slå på strömbrytaren till ett stort maskineri. Reporters arbetar 
hela världen över – för Er skull – telegram och telefonsamtal går fram från de avlägsnaste 
orter – för Er skull.386

Tidningens förbindelser ute i världen hjälper läsaren att bryta sin isolering. Varför 
denna isolering är ett problem preciseras aldrig. Det är helt enkelt givet att den mo-
derna människan skall ha överblick över världen, såväl den lilla lokala som den stora 
globala. För att nå denna överblick måste tidningen ge läsaren möjlighet att överskrida 
sin naturligt begränsade horisont. Just detta överskridande återkommer i temat om att 
tidningen och dess stödjande tekniker är en förlängning av läsarens sinnen.

Tidningen en förlängning av läsarens sinnen
Just detta, att dagstidningen är en utbyggnad av läsarnas sinnen förekommer i lokal-
tidningarnas bilder av vad den säger sig göra för läsaren. Genom tidningen kan läsaren 
se och höra bortom sin begränsade livsmiljö och det privata hemmet, som i Gefle Dag-
blad 1956: ”Det Ni inte såg…det Ni inte hörde…det kan Ni läsa i tidningen! En effektiv 
och påpasslig nyhetstjänst är en modern tidnings målsättning. Den vill vara ’öga’ och 
’öra’ åt sin läsekrets, som därigenom får veta allt som är värt att veta.”387 Att tidningen 
hjälper sina läsare att se är ett tema i marknadsföringen. En liknande beskrivning som 
den ovan återfinns i Arbetarbladet tre år senare:

Din tidning ger dig insyn. Den låter Dig gå med på upptäcktsfärd i stad och bygd. Den 
ser åt Dig, där Du inte får se. Den lär och roar Dig. Du får en klar allmän orientering om 
de stora nyheterna i Ditt samhälle. Men även de små vardagliga episoderna från stad och 
bygd ger färg och liv åt tillvaron. Du kan helt enkelt inte undvara vår tidning.388

Också det lokala livet är oöverskådligt och även där finns sådant som tidningen ser åt 
läsarna. Ibland antyds det, som i annonsen ovan, att läsaren lever ett rikare liv genom 

386 Söderhamnskuriren 15/12 1954, annons.
387 Gefle Dagblad 19/12 1956, annons.
388 Arbetarbladet 23/12 1959, annons.
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tidningen eftersom den ger honom den nödvändiga inblicken, utblicken och över-
blicken. I tidningarnas självbeskrivande texter och annonser talas det i efterkrigstiden 
ofta om att tidningen förmedlar den stora världen, men här marknadsförs tidningen 
som en väg till det mer lokala och vardagliga vilket enligt annonsen ger tillvaron färg 
och liv. Den som inte regelbundet läser tidningen riskerar alltså inte bara att leva ett 
oinformerat utan också ett färglöst liv.

En annan vanlig metafor som anknyter till seendet är den om att tidningen lyser 
upp det som annars skulle förbli höljt i dunkel. I annonsen ”Tidningen belyser skilda 
områden” i Gefle Dagblad finns en illustration där en ihoprullad tidning bildar skaftet 
på en ficklampa. I ljuskäglan syns orden ”inrikes, utrikes, hem, familj, reportage, bil-
der, sport, handel, annonser”.389 Det är alltså alla dessa områden som tidningen belyser. 
I annonstexten beskrivs vad tidningen gör: ”Den moderna tidningen främjar utveck-
lingen, tekniskt och kulturellt, och belyser vår tids aktuella händelser. Tidningen är 
dessutom en opinionsbildande faktor, som i vårt demokratiska samhälle ställer idéer 
och åsikter i brännpunkten.”

Just brännpunkten återkommer som beskrivning av vad tidningen gör, både i Gefle 
Dagblad och i de andra Gävleborgstidningarna. En annan variant på samma tema är 
att tidningen placerar läsarna i händelsernas centrum. I Arbetarbladets annonskam-
panj 1956 användes det utvidgade seendet som ett argument för tidningsprenumera-
tion. I en av annonserna uppmanas läsarna att ”hålla ögonen öppna för det nya som 
händer”.390 Läsarnas öppna ögon skall riktas mot tidningen som i sin tur ”ser för er”, 
som det hette i en annan annons i samma kampanj.391 I kampanjens annonser finns 
en längre text som avslöjar hemligheten bakom Arbetarbladets stora upplagemässiga 
framgångar, som är att: ”inga mödor sparas för att ge […] snabba rapporter och bilder 
från händelsernas centrum.”

Men tidningen fångar också sådant som inte kan ses med blotta ögat. I Ljusnan be-
rättar en annons vid julen 1964 att tidningen ägnar sig åt ”ständig bevakning av tidens 
händelser”. I illustrationen syns ett radartorn som sticker upp ovanför trädtopparna i 
månskenet (se bild 9).392 Den översta delen av radarn, antennen, består av en uppsla-
gen dagstidning.

Tidningen är en radar: ”Natt och dag året om bevakar vår moderna nyhetstjänst 
det som händer och sker i vår stad och bygd samt världen i övrigt”. Ljusnan är enligt 
annonsen alltid pigg och vaken, det vill säga att den håller vakt också när läsarna sover. 
Att tidningen är en radar implicerar att den ser långt och att dess perspektiv är pano-
ramiskt. När radarns antenn byts ut mot den lokala dagstidningen finns inga rumsliga 
begränsningar – tidningen förmedlar, vilket gång på gång förmedlades i annonser och 
andra texter, allt som händer – överallt.

389 Gefle Dagblad 20/12 1956, annons.
390 Arbetarbladet 29/12 1956, annons.
391 Arbetarbladet 21/12 1956, annons.
392 Ljusnan 16/12 1964, annons.
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Den värld som tidningarna säger sig för-
medla befinner sig i ständig och snabb 
förändring. Enligt en vanlig metafor är 
nyhetsförmedlingen en flod eller, som 
i Arbetarbladet 1952, en ”forsande och 
fradgande ström av händelser som […] 
i ett våldsamt crescendo rusar förbi oss, 
försvinner och avlöser varandra”.393 Ing-
en vet vad som kommer att hända men 
att det kommer hända många och vik-
tiga saker är givet vilket motiverar tid-
ningsprenumerationen och legitimerar 
tidningsföretagets verksamhet som en 
sorts nödvändig fördämning av världens 
händelser. Genom att den lokala dagstid-
ningen ställt sig mitt i det ständiga flödet 
av händelser hjälper de människorna att 
leva med i den värld som sträcker ut sig 
bortom horisonten – så kan självbilden 
kring nyhetsförmedlingen sammanfattas 
i efterkrigstiden.

FÖRETAGET OCH NYHETSJAKTEN
Om man gör ett nedslag vid nyåret 1952 i de undersökta tidningarna framträder i 
både annonser och prenumerationsanmälningar en likartad bild: Trots att kostnader-
na för tidningsframställningen ökat och att många tidningar i Sverige har det svårt, 
så kan tidningarna i denna studie berätta om stora framgångar. I tidningarna berättas 
om redaktionella och tekniska investeringar som ska göra tidningarna till ännu bättre 
nyhetsförmedlare samtidigt som man utlovar ett rikare innehåll. Dagen före nyårsafto-
nen 1952 kunde till exempel Gefle Dagblad berätta om de investeringar som gjorts för 
att för att utveckla tidningen utseendemässigt och innehållsmässigt.

Den typografiska utstyrseln har moderniserats och redaktionen utökats, varigenom det 
lokala reportaget i högre grad kunnat tillgodoses. Trots betydligt stegrade omkostnader 
för tidningens framställning har redaktionen också tillmötesgått läsarnas krav ifråga om 

393 Signaturen G. V–n., ”På tröskeln till ett nytt år”, Arbetarbladet 31/12 1952.

BILD 9. ”Ständig bevakning av tidens händelser”. Det 
kalla kriget gjorde sig påmint när dagstidningens 
panoramiska utblick liknades vid radarns. Prenume-
rationsannons ur Ljusnan 16/12 1964.
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bilder och text av underhållningskaraktär så långt resurserna medgett det. Därom vittnar 
t. ex. den i höst införda lördagsläsningen med bl. a. högklassiga noveller av kända förfat-
tare, kultur- och bygdehistoriska artiklar m. m.394

Att just bilderna, det lokala materialet och underhållningsmaterialet skulle utökas var 
ett budskap som förmedlades i samtliga tidningar. I Kuriren berättades vid samma tid-
punkt att ”det är hårda tider för pressen just nu” men att man själv upplevt stora fram-
gångar de senaste åren: ”Den ständigt stegrande upplagan har gjort det möjligt för oss 
att oavbrutet förbättra tidningen, rusta den tekniskt, bygga ut distributionsapparaten 
och förbättra nyhetsmaterialet.” Tidningsföretaget har, berättade man vidare, ”aldrig 
haft större resurser än [det] har nu” och man kunde stolt berätta att en ny klichéma-
skin inköpts för att kunna införa betydligt fler bilder i tidningen.395

Även i Arbetarbladet kunde man på nyårsaftonen 1952 berättade om hur resurser-
na ökat och hur dessa skall användas till att utveckla tidningen på alla sätt: 

Med alla de resurser som står en modern tidning till buds skall vi ge våra läsare en fort-
löpande, rask och redig nyhetsförmedling. ”Ännu bättre 1953” blir för oss inte enbart ett 
slagord. Med ökade resurser, ny klichéanstalt, utökad redaktionsstab, ny avdelning för fo-
toreportage, fortgående teknisk upprustning och förstärkt distribution går Arbetarbladet 
till verket.396

Också i Ljusnan utlovades att tidningens stora resurser skulle användas för att göra 
tidningen bättre:

Ljusnan ställer sina stora resurser till läsarnas tjänst. Våra kontakter med världens för-
nämsta nyhetsbyråer ger oss snabba nyheter från världens alla hörn. Våra duktiga lokal-
korrespondenter ger ögonblicksbilder av vad som händer i hembygden. Vår huvudredak-
tion redigerar materialet och gör reportage om allt av intresse. Personliga kommentarer 
till dagshändelserna – roliga kåserier – välskrivna kulturartiklar – god förströelseläsning 
– rapp sportavdelning – allt samverkar för att göra Ljusnan till en tidning för alla.397

Början av 1950-talet är en period av stark utveckling och expansion i de flesta avseen-
den för tidningarna i denna studie. Men även om utvecklingen inom pressen, med å 
ena sidan tidningsnedläggningar och å den andra en stark utveckling i de flesta kvar-
varande företagen, gjorde att pressens situation och de enskilda tidningsföretagens 
investeringar och planer diskuterades mer i spalterna än tidigare, så förekom också 
inblickar i arbetet i tidningshusen. Liksom i mellankrigstiden publiceras då och då, i 
synnerhet i anslutning till jubileerna, artiklar om hur arbetet utförs i tidningsföretaget 
och hur medarbetarna löser sina uppgifter.

394 Gefle Dagblad 30/12 1952, annons.
395 Signaturen RF, ”Kuriren 1953”, Söderhamns-Kuriren 24/12 1953.
396 Signaturen G. V—n., ”På tröskeln till ett nytt år”, Arbetarbladet 31/12 1952.
397 Ljusnan 24/12 1952, annons.
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Lokaltidningen mellan det lilla och det stora livet
I Gefle Dagblads stora jubileumsnummer 1946 berättas i flera texter hur dagstidning-
arnas och därmed också människornas perspektiv på världen gradvis vidgas. En av 
dessa var en dikt av kulturskribenten och kåsören Gunnar Sjölund med titeln ”De 
järngråa pressarnas män”.398 Dikten handlar om tidningsmannens tankar och känslor 
när larmet och hetsen, som så ofta får karaktärisera arbetet inne i tidningshuset, vid 
arbetsdagens slut övergått i stilla eftertänksamhet. 

Dikten inleds med en strof som skildrar hur det är när ”vi tidningsfolk [vandrar 
hem] från våra nattarbeten” med ”lätta eller tyngande samveten”. På morgonkvisten 
finns tid till existentiella reflektioner och i dikten liknas livet självt vid ”en tacka stilme-
tall, som nöts och används några korta timmar och smältes ner och glöms”. 

I tidningsarbetarens huvud, liksom i det kommande tidningsnummer han varit 
med om att färdigställa, trängs världens stora och små händelser och i dikten återkom-
mer det tema som dominerade meningsproduktionen vid den här tiden: att tidningen 
sätter det lilla lokala livet i förbindelse med den stora världen. 

Så må vi gå med glädje på vår färd, 
mot vår förvandlings himmelsdjupa degel. 
Vår egen lilla vardagsgråa värld 
är ändå för den stora, styrande, en spegel: 
Så som vi går, i lycka eller sorg, 
i vårens ljusglans eller vinterns stormar 
för miljoner människor, i stuga och borg, 
vårt stora, enkla, lilla liv sig formar. 
Vårt liv är rikt, vi ha dubbelt liv: 
till vårt eget lilla fogas hela världen  
med sin förstoring, sina jättekiv 
och sina jättelyckor, sina mammutvärden.399

Även om det oftast var i annonserna som temat om den lokala dagstidningens globala 
överblick formulerades, så förekommer samma bild också i det redaktionella material-
et. Det är genom dagstidningen, tack vare tidningsmännens insats mitt i nyhetsfloden, 
som det lilla livet fogas till det stora, det vill säga till resten av världen. Det är inne-
börden i formuleringen om det ”dubbla livet”. Livet blir dubbelt, eller snarare komplett, 
när det omfattar både livet i individens livsmiljö och det stora livet vilket vi inte kan 
överblicka, men som vi upplever oss vara en del av. Det är på detta sätt, genom att den 
moderna människan har den dubbla erfarenheten av, och blicken på, världen som livet 
blir rikt. Det är en sorts definition eller essens av det moderna livet, att det är dubbelt 
och att individen samtidigt lever sitt liv i det lilla och det stora. Bryggan mellan det lilla 
och det stora livet är naturligtvis dagstidningen.

398 Gunnar Sjölund, ”De järngråa pressarnas män”, Gefle Dagblad 4/5 1946.
399 Ibid.
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Även om Sjölunds dikt nitton år senare hyllades som den ”utomordentligt väl-
skrivna prologen […] där han med inlevelse skildrar tidningsfolkets liv, känslor och 
upplevelser i yrkesarbetet”, så handlar det mesta av tidningens marknadsföring och 
självbeskrivande texter i efterkrigstiden inte så mycket om tidningsmannen utan sna-
rare om det system av informationsförmedling som tidningen och journalisterna är en 
del av.400 Den starka betoningen på de lokala dagstidningarnas globala utblick behövde 
emellertid kompletteras med andra bilder, i synnerhet sådana där de egna medarbetar-
na kunde framstå som aktiva nyhetsjägare.

Nyheter, nyheter, nyheter
Även om tidningens nyhetsförmedling i marknadsföringen handlade om global över-
blick, så hämtades exemplen betydligt närmare när nyhetsförmedlingens olika steg 
skulle skildras. I två exempel ur Arbetarbladet publicerade med tio års mellanrum är 
det lokala händelser som får bilda utgångspunkt i berättelser om ”nyhetens väg till 
läsaren”.

I ett av Arbetarbladets tre jubileumsnummer 1952 finns artikeln ”Så här går det 
till att göra tidningen”, vars syfte är att ge läsarna en bild av tidningsproduktionen 
och dess olika steg. Här beskrivs processen från händelse till tryckning med hjälp av 
en lokal händelse. Ett mindre flygplan har störtat någonstans utanför Gävle och ny-
hetsförmedlingen startar i och med att ett ögonvittne ringer till redaktionen. Tipset 
kommer ganska nära inpå pressläggningen vilket gör arbetet med att få med nyheten 
i tidningen särskilt hektiskt. Vid sådana här tillfällen blir tempot mer uppskruvat än 
vanligt och mellan händelsen och publiceringen ”har en massa folk varit i febril verk-
samhet för att läsekretsen skall få en ordentlig, vederhäftig och snabbt gjord skildring 
av den dramatiska händelsen”.401 

I artikeln beskrivs tidningsföretagets organisation samt hur de olika avdelningar-
na hänger ihop med sina speciella ansvarsområden. På artikelsidan återges de olika 
stegen och delarna i förloppet (redaktionen, rubriksättningen, ombrytningen, präg-
lingen, gjutningen och tryckningen) med bilder och i bildtexterna ges sammanfattan-
de beskrivningar av varje del. Det betonas att alla avdelningarna är lika viktiga: ”Att 
göra en tidning är alltså ett team work, ett lagarbete” samt att allt innehåll i tidningen 
genomgår samma mödosamma process. Ingenting lämnas åt slumpen i den professio-
nella tidningsproduktionen: ”Viktiga telegram från teleprintern lika väl som en notis 
om ett möte i Mårtsbo genomgår samma behandling.” Artikeln avslutas med följande 
konstaterande:

400 År 1965 publiceras delar av dikten igen och i artikeln berättas att Gunnar Sjölund ursprungligen skrevs 
dikten till Typografklubbens 50-årsjubileum 1936. Signaturen Cwd, ”Krigets gjorde slut på T – men stärkte 
gemenskapen”, Gefle Dagblad 13/5 1965.
401 Signaturen Åke., ”Så här går det till att göra tidningen”, Arbetarbladet 14/3 1952.
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Ja, så där ser arbetsgången ut, högst schematiskt tecknat. Dag och natt, bittida och sent 
bevakas vad som händer runt om i världen av tidningsfolk, nuets skildrare. På mindre än 
tio minuter sprids de stora världshändelserna runt över hela jordklotet – så snabbt går ny-
hetsförmedlingen i våra dagar. Överallt jagas nyheter, skildras tilldragelser, görs reportage, 
kommenteras vad som händer och sker.402

Även denna gång framställs arbetet som en fördämning ett ständigt flöde av informa-
tioner från när och fjärran: ”Materialet väller fram till redaktionerna, det som hänt  
[…] fjärran blandas med det som hänt nära, stöps samman till tidningen.” Av allt det 
som till slut hamnar i tidningen är dock nyheterna det viktigaste: ”Viktiga nyheter, 
tragiska nyheter, glada nyheter. Nyheter, n y h e t e r, N Y H E T E R.”403

Om dagstidningen i efterkrigstiden blir ett medium, en mer passiv förmedlare av 
världen eller en spegel i vilken den reflekteras, så är det i de få skildringarna inifrån 
tidningshuset som aktiviteten skildras. Även om fokus i marknadsföringen nästan helt 
låg på trådlös förmedling av information från jordens alla hörn, så kunde de egna jour-
nalisternas ”nyhetsjakt” på detta sätt visas upp för läsarna. Kanske var det nödvändigt 
att kunna visa att man själv också var aktiv, åtminstone i den lokala nyhetsjakten. På så 
sätt kunde man dels profilera sig som just lokala dagstidningar dels kunde man visa att 
den egna tidningens journalister också gjorde annat än att riva av teleprinterremsor.

Tio år efter det att artikeln ovan publicerades, det vill säga 1962, skildrades än en 
gång ”Nyhetens väg till läsaren”. Artikeln, som täcker en helsida, består av bilder och 
texter som visar de olika ”sträckorna” i nyhetens väg från händelsen till läsaren.404 I det 
övre högra hörnet i varje bild finns en klocka som anger när de olika stegen i nyhets-
förmedlingen äger rum. Det exakta klockslaget upprepas också som en inledning till 
de olika bildtexterna, vilket förstärker känslan av att arbetet sker under stor tidspress 
där varje minut räknas. Artikeln introduceras enligt följande:

Det här är en liten bildberättelse om nyhetens väg till läsaren. Den första biten av sträckan 
– fram till redaktion resp. fotoavdelning – kan se ut på många olika sätt: den kan t ex gå 
genom etern eller via telefonledningar från avlägsna platser på vår jord. Men den andra 
vägdelen – genom Arbetarbladets officin – är i stort sett lika för alla nyheter och annat 
text- och bildmaterial och även för annonserna […]. Den här bildberättelsen vill vara ett 
skolexempel på vad som händer på Arbetarbladet när något hänt.405

I de två första bilderna skildras arbetet utanför tidningshuset, det vill säga själva ny-
hetsjakten. I den första bilden syns reportern och fotografen springandes ut till bilen 
för att ta sig ut till platsen för den bilolycka, som denna gång skulle bli till en nyhet i 
tidningen. I bildtexten berättas att ”Larmet går: svår bilkrock vid Avaström […] Ar-
betarbladets reporter och fotograf rusar ut till reportagebilen som alltid står redo vid 

402 Ibid.
403 Ibid.
404 Viljam Wikström, ”Nyhetens väg till läsaren”, Arbetarbladet 17/3 1962.
405 Ibid.
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porten.”406 Tio minuter senare har reportern och fotografen nått fram till olycksplatsen 
och i bildtexten berättas att ”Minuterna är röda. Reportern måste så fort som möjligt 
skaffa uppgifter om olyckan för dagens tidning. [---] Och så fort de fått tillräckligt 
material hastar de åter till redaktionen.”407 

Här är alltså bilden den omvända om man jämför med hur nyhetsförmedlingen 
framställdes i marknadsföringen. Istället för att nyheterna kommer till tidningen mås-
te tidningens medarbetare ta sig ut från tidningshuset till den plats där händelsen ägt 
rum. De hastande reportrarna och fotograferna, liksom det tidspressade arbetet på 
redaktionen, visade upp tidningen som en aktör i läsarnas tjänst. Det är emellertid 
frågan om en helt annan typ av aktör än tidigare. Om tidningen som ett verktyg för 
politisk påverkan förutsatte politiskt engagerade personer, så handlar det nu snarare 
om en aktör med professionell distans.

Om tidningarna under 1900-talets första decennier kämpade om att påverka läsar-
nas tänkande och åsikter, så handlade det nu om en kamp om att vara den snabbaste 
och bästa nyhetsförmedlaren. I samma jubileumsnummer som artikeln ovan publicer-
ades fanns en annons där snabbheten gestaltades med en hand som håller i ett stoppur. 
Att de politiska stormarna mojnat betydde inte att kampen mellan tidningarna var 
över. I annonstexten kunde man läsa om Arbetarbladets investeringar i tekniska om- 
och nybyggnader ”för att stå väl rustad i det framtida hårda spelet om rykande färska 
nyheter.”408 På olika sätt och på olika platser i tidningen frammanades på detta sätt 
både spänning och nerv i tidningens verksamhet.

Den avtrubbade journalisten
I samband med Ljusnans 50-årsjubileum i september 1962 publiceras artikeln ”Det 
gäller att vara först i tidningsbranschen” av Bertil Franck.409 Artikeln rymmer, liksom 
exemplen ovan, en beskrivning av journalisten och dennes arbete, denna gång från 
den ”enkla notisjägarens” perspektiv. Denne, som till skillnad från redaktörerna, aldrig 
får uppleva triumfen att bli citerad i andra tidningar får finna sig i att hans ”panggrun-
ka” tas upp av konkurrenterna, som ”stofferat ut den och blåst upp den” som sin egen. 
Detta hindrar dock inte honom från att känna en viss stolthet. Notisjägaren sägs känna 
”samma glädje som vilken yrkesman eller affärsman som helst, som gjort en fin affär.” 
Livet som tidningsman är dock både krävande och stressigt:

Tidningsmannabanan är ingen lätt bransch. Yrket tär på sina utövare och man undrar 
ibland om inte det där ordet ”stress” som läkarvetenskapen numera odlar med sådan in-
tensitet, har en notisjägare som upphovsman. Många gånger ligger det ett strävsamt utred-
ningsarbete bakom en till synes obetydlig ”nyhet” i dagstidningen. Pressarna väntar inte, 

406 Ibid.
407 Ibid.
408 Arbetarbladet 17/3 1962, annons.
409 Bertil Franck, ”Det gäller att vara först i tidningsbranschen”, Ljusnan 20/9 1962. 
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man måste ha fram det mesta möjliga av ett uppslag. Annars har konkurrenterna det da-
gen efter och man är ohjälpligt akterseglad. Det gäller att vara först i den här branschen.410

Förutom att journalisten skall vara stresstålig och på hugget, så innebär yrket också att 
han konfronteras med mänskliga tragedier. Franck förklarar för läsarna att också de 
”trivialaste brott har ofta en erbarmligt sorglig bakgrund” men att detta, i enlighet med 
tidningsmakeriets och nyhetsjaktens logik, ofta får ”stå tillbaka för det rafflande i vad 
som hänt”. Det är nämligen, enligt Franck, inte alltid möjligt eller passande att reda ut 
vad det egentligen är som har hänt. Journalisten ser mer än läsarna, men förhindras på 
olika sätt att rapportera om allt. Just journalistens exklusiva inblick har konsekvenser 
för honom själv. Enligt artikeln blir journalisten nämligen lätt ”blasé på nyheter”:

Vi matas dag och natt med de våldsammaste olyckor, blomstrande städer störtar ner i 
avgrunder då jorden skälver, väldiga flodvågor sveper med sig tusentals offer, femtu-
sen människor drunknar då en överlastad färja kapsejsar på väg in i Hongkongs hamn. 
Så befinner vi oss plötsligt på hemmaplan. Det är den vanliga triviala visan om sex-sju 
människor som dödats och lemlästats, det är ambulanssirener och väldiga bilköer på 
ömse sidor av olycksplatsen.

Denna växling mellan det avlägsna och det nära är typisk inte bara som en beskrivning 
av hur den lokala dagstidningen drar samman det nära och det fjärran, utan också i be-
skrivningar av journalistyrkets perspektiv. Typiskt är också att man framhåller att pro-
duktionen av tidningen och det journalistiska arbetet präglas av kyla och inarbetade 
rutiner. Det är i början 1960-talet, liksom det var i mellankrigstiden, fortfarande frå-
gan om ett maskineri. Franck berättar att ”rent rutinmässigt noterar vi vad som hänt, 
ordnar med bildtagning av det inträffade” samtidigt som ”en intensiv jakt igångsätts 
efter porträtt av de förolyckade”.

För att ytterligare betona den professionella rollen skriver Franck att det ju skulle 
kunna hända att journalisten ”som sysslar med utredningen” (just formuleringen om 
”utredningen” ger intryck av att journalisten har en formell uppgift i sammanhanget) 
av olyckan plötsligt får reda på att en anhörig till denne hör till offren vilket betyder att 
”han med ens blir engagerad på ett helt annat sätt än då han satt där som notisjägaren 
med det enda målet för ögonen att servera en så sprängladdad sak som möjligt om 
olyckan”. Detta hypotetiska exempel visar på tidningsmannens distans till det elände 
som han dagligen rapporterar om. Poängen med att genom nära och fjärran katastro-
fer och olyckor beskriva tidningsmannens arbete är att få säga följande: ”[V]i blir så 
lätt opersonliga robotar i det stora tidningsmaskineriet, drunknar i mängden av gods 
som serveras via teleprintrar och telexapparater.”

Men detta beklagande fungerar samtidigt som en bekräftelse av att tidningspro-
duktionen och tidningsmännen verkligen är professionella. Det är en beklagan som 
egentligen talar om för läsaren att journalisten har de särskilda egenskaper som gör 
att han kan behålla den nödvändiga kylan. Journalisten som den opersonliga roboten 
410 Ibid.
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är en nödvändig figur i den tekniskt avancerade och snabba nyhetsförmedlingens och 
produktionsapparatens tjänst. Men journalisten är också en stark människa just för att 
han kan lägga det personliga åt sidan. Hans speciella karaktär bekräftas av att han som 
människa kan kliva in i den nödvändiga rollen som opersonlig robot. I detta ligger 
alltså ett inslag av uppoffring: genom att journalisten – egentligen en människa som 
alla andra – kan behålla känslokylan, så uppfyller han den uppgift i läsarnas tjänst som 
är hans och tidningens. Det är för läsarnas skull som journalisten tvingas bli en oper-
sonlig robot vilket är ett villkor för att nyhetsförmedlingen skall fungera. 

Frågan är hur man skall förstå denna beskrivning av mer eller mindre avtrubbade 
journalister? Denna rutinerade figur, som formats av det dagliga arbetet i händelser-
nas centrum, understryker att både journalisten och det maskineri han är en del av 
fungerar oavsett vad som händer. Läsarna, lekmännen, som inte kan hålla sig kalla 
och därför förfäras av allt det otäcka som världen producerar, kan lita på att den lokala 
dagstidningen – dess maskineri och dess kuggar i form av medarbetarna – alltid utför 
sin uppgift. Ingenting är så hemskt eller vidrigt att det skulle hindra journalisten och 
tidningen från att utföra sin uppgift att förmedla det som hänt. Jobbet måste göras och 
det är journalisten dom ska göra det, för läsarnas skull.

Det grundläggande men sällan uttalade antagandet i samtliga beskrivningar är att 
varje människa, hela tiden, måste veta så mycket som möjligt om världen och att det 
är tidningen och tidningsmannen som ser till att det blir så. Det är han som lever sitt 
journalistiska liv, spännande men uppoffrande, för läsarnas och allmänhetens skull. 
Världen producerar emellertid fler och hemskare nyheter än vad vi egentligen klarar 
av varför maskineriet och människorna i det måste fungera felfritt. Det krävs alltså 
både ett metalliskt likgiltigt maskineri som hos Helgö i Arbetarbladet 1942 (se kapitel 
2) och kyliga medarbetare för att nyhetsförmedlingen skall fungera. Det finns, om 
man följer beskrivningarna, alltid ett inslag av uppoffring i tidningsmannens arbete. 
Arbetet är stressigt och missförstått, liksom tidningsmannen själv ofta är missförstådd 
av sina läsare. Men bilden är samtidigt dubbel. Även om arbetet ofta beskrivs som 
otacksamt kan journalisten ändå få sin belöning genom vetskapen att hans osjälvis-
ka och uppoffrande arbete i tidningsmaskineriet fyller ett högre syfte än beröm och 
personligt erkännande. Han är ju kuggen utan vilken maskineriet inte skulle fungera.

PUBLIKEN DIVERSIFIERAS
I jämförelse med tiden före kriget förekommer i efterkrigstiden betydligt fler annonser 
där läsarna och läsandet på olika sätt skildras. Om teleprintern symboliserade tid-
ningsföretagets förmåga att förmedla nyheterna, så blev läsarna alltmer framträdande 
som de för vilka arbetet utfördes. I takt med att tidningarna betonade sin nyhetsför-
medling och tonade ner sig som opinionsbildare framträder läsarna som en bred och 
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allt mer diversifierad grupp människor med det gemensamt att de, åtminstone enligt 
tidningarna själva, vill vara ständigt informerade om vad som händer i när och fjärran.

I en annons publicerad några dagar före nyårsaftonen 1944 speglades Kurirens 
publik i en annons med rubriken ”En läsekrets”. Gemensamt för alla läsare är att de 
vill ha en tidning ”med stil och melodi” och som innehåller ”sakkunnigt sovrade och 
behandlade nyheter”.411 Vad som betonas är dock att de olika kategorierna av läsare – 
barnen, husmodern och husfadern – har olika behov och att tidningen redigeras för 
att möta dessa: ”Inte minst viktigt är att den unga generationen finner samhörighet 
med sin dagstidning. Lika viktigt är att husmodern kan ha intresse av tidningen, som 
är hemmets dagliga gäst. Lika ofrånkomligt är att husfadern skall finna sina intressen 
tillgodosedda i sin egen tidning.”412 Om den lokala dagstidningen i mellankrigstiden 
var en produkt för husfadern, vars plikt det var att ingå i läsekretsen, så kan man nu 
säga att det snarare är tidningens plikt att vara till för alla. Nu börjar också husmodern 
allt oftare dyka upp som läsare liksom barnen. Efterkrigstiden förde med sig viktiga 
förändringar i samhället mot vilka förändringarna i tidningarnas meningsproduktion 
kring publiken kan förstås.

Tidningen för hela familjen, men på olika sätt
Tiden efter andra världskriget är en intressant period vad gäller kvinnors förvärvs-
arbete. I ett första skede efter krigsslutet betraktades kvinnorna ofta som reservar-
betskraft, till exempel i den propaganda som statliga myndigheter producerade under 
1940-talet.413 När kvinnorna under beredskapsåren ersatte männen för att lösa arbets-
kraftsförsörjningen i den krigsviktiga industrin sågs det av många som en temporär 
lösning.414 Snart blev dock arbetskraftsbristen i den svenska industrin allmänt utbredd 
och efter kriget utgjorde kvinnorna en betydande och efterfrågad arbetskraftsreserv. 
Till arbetskraftsbristen knöts förhoppningar om kvinnors ökade möjligheter till eko-
nomisk trygghet och individuell utveckling i och genom förvärvsarbete.415 Både inom 
LO och SAF fanns emellertid en ambivalent hållning till förvärvsarbetande kvinnor.416 
Faktum var dock att antalet gifta kvinnor på arbetsmarknaden trefaldigades mellan 
1950 och 1965.417

I efterkrigstiden tycks det råda en ambivalens också vad gäller kvinnorna som tid-
ningsläsare. Även om kvinnan, ibland också hela familjen, allt oftare dyker upp som 
läsare i prenumerationsannonserna, så är det fortfarande mannen som är den primära 

411 Söderhamns-Kuriren 27/12 1944, annons.
412 Ibid.
413 Johanna Overud, I beredskap med Fru Lojal: husmodern i nationens tjänst 1939-1945, 2005, s. 11.
414 Lina Rylander, ”Den manliga trygghetsgarantin”, Kvinnor tar plats: arbetsmarknad och industriarbete på 
1900-talet, 2002, s. 175.
415 Nina Almgren, ”Husligt arbete eller metallarbete”, Kvinnor tar plats: arbetsmarknad och industriarbete 
på 1900-talet, 2002, s. 61f.
416 Yvonne Hirdman, Med kluven tunga: LO och genusordningen, 2001.
417 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2003, s. 157.
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läsaren. Det finns alltså skillnader 
i hur läsandet samt nyttan av den 
framställs för olika kategorier av 
läsare och man kan generellt säga 
att medan männens läsande kopp-
las till tidningens nyhets- och opi-
nionsmaterial, så handlar den för 
kvinnorna främst om annat, inte 
minst annonser. I Kuriren, till ex-
empel, skriver man 1956 att ”Erfar-
na husmödrar vet att det lönar sig 
att studera annonserna…och att 
göra det ofta och noga. Annonser-
na är också viktiga nyheter!”418 

Två år tidigare publicerade Ku-
riren en annons som intar ett per-
spektiv på avstånd från nutiden för 
att beskriva hur tidningsläsandet är 
en viktig del av barnets utveckling 
till en vuxen individ: ”Det börjar 
med serier [och] det slutar med all-
mänintresse med [sic] mognad”.419 
Tidningsläsandet är ett sätt att lära 
sig att läsa och att introduceras till 
händelser och skeenden i världen. 
Genom att börja läsa serierna fost-
ras barnet till att bli en god tid-
ningsläsare och så småningom till 
att bli en vaken, det vill säga en tid-
ningsläsande, individ. 

I annonsens illustration vi-
sas utvecklingen i två bilder mellan vilka en svängd linje bildar ett ”S” (som i Söder-
hamns-Hälsingekuriren och som i socialdemokrati). I den första bilden syns två barn, 
en pojke och en flicka, som läser serierna. I den andra bilden har pojken och flickan 
blivit äldre och sitter i soffan med tidningen uppslagen. Mittemot sitter pappan med 
handen på en jordglob. Här pågår alltså ett samtal om något som tidningen skriver 
om, förmodligen en fjärran händelse. I båda bilderna är det pojken/den unge mannen 

418 Söderhamns-Hälsingekuriren 19/12 1956, annons.
419 Söderhamns-Hälsingekuriren 16/12 1954, annons.

BILD 10. ”Det börjar med serier...”. På 1950-talet dyker bar-
nen upp som läsare i tidningsannonserna. Prenumerations-
annons ur Söderhamns-Hälsingekuriren 16/12 1954.
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som håller i tidningen medan flickan/den unga kvinnan får nöja sig med att läsa över 
hans axel.

För kvinnorna handlar tidningsläsandet främst om att hålla koll på annonserna 
och det särskilda material som omfattar hemmet och familjen. Liksom i de andra tid-
ningarna betonas samtidigt att tidningen är en produkt för hela familjen: ”Dagstid-
ningen är en angelägenhet för h e l a familjen. Den ger många mycket och den ger alla 
något.”420

De gånger som kvinnorna själva håller i tidningen handlar det om en mer avgrän-
sad nytta, det vill säga att kvinnorna förväntas läsa de särskilda familj- och hemavdel-
ningar eller annonserna. Deras tidningsläsning handlar alltså främst om sådant som 
är begränsat till det privata livet i hemmet. Medan den lokala dagstidningen erbjuder 
barnen underhållning och kvinnorna användbara tips för att sköta hemmet och barn-
uppfostran, så är det männen som genom dagstidningens nyheter och opinionsbild-
ning sätts i förbindelse med den värld som sträcker sig bortom hemmet. 

Vid nyåret 1953 publicerar Gefle Dagblad en annons med rubriken ”Gefle Dagblad 
vill vara en tidning för hela familjen – och inte minst för kvinnan i hemmet”.421 Här 
berättas bland annat vad husmodern har rätt att förvänta sig av sin tidning:

En modern tidning är inte bara ett nyhetsbringande och opinionsbildande organ, den 
skall också kunna bjuda sina läsare ett omväxlande innehåll av annat slag. Sociala och all-
mänmänskliga frågor av betydelse för var och en bör belysas ur olika synpunkter. Husmo-
dern har rätt att av sin tidning vänta sig upplysningar om sådant som är av vikt och värde 
för hemmets skötsel och barnens uppfostran, och barnen själva skall också i tidningen 
kunna finna sådant som intresserar dem.

I en liknande annons i Arbetarbladet berättas att tidningen inför 1954 förstärker sin 
redaktion med fler medarbetare och nya avdelningar i tidningen. Därigenom sägs den 
bli mer läsvärd också för kvinnorna: ”Snabba och vederhäftiga nyheter, pigga reporta-
ge i aktuella frågor, trivsam läsning för hela familjen och då inte minst för den kvinn-
liga läsekretsen, har tillsammans med ett omväxlande bildmaterial vunnit stigande 
uppskattning.”422

Att tidningens omfång ökat framhålls som ett sätt att konkurrera om den bredare 
läsekretsen. I mellandagarna 1956 berättas att Arbetarbladet under året, från januari 
till och med november, publicerat 114 sidor fler än någon annan tidning inom sprid-
ningsområdet. Även denna gång betonas att tidningen omfång och utrymme bereder 
plats för sådant innehåll som sägs locka och tilltala andra i familjen än mannen. Det 
ökade utrymmet betyder nämligen ”mer läsning för hela familjen av nyheter, reporta-
ge, underhållning etc. – liksom fler bilder.”423

420 Ibid.
421 Gefle Dagblad 30/12 1953, annons.
422 Arbetarbladet 19/12 1953, annons.
423 Arbetarbladet 27/12 1956, annons.
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Ett år senare beskrivs tidningens innehåll i elva punkter varav en uttryckligen och 
exklusivt handlar om de kvinnliga läsarna. Under punkt åtta kan man läsa att ”De 
kvinnliga läsarnas intressen tillgodoses med upplysande och kåserande artiklar om 
hem, hushåll, mode- och skönhetsfrågor, yrkes-, hälso- och äktenskapsproblem, barn-
, skol- och uppfostringsfrågor etc.”424 Några motsvarande texter om till exempel äk-
tenskapsproblem finns inte för mannen. Kanske kan detta förstås som att alla typer av 
problem i det privata, så även i äktenskapet, är något för just kvinnorna att tänka på 
medan mannen genom dagstidningen ser ut över den stora världen. Om den lokala 
dagstidningen hjälper honom att bilda sig en uppfattning om läget i världen, så hjäl-
per samma tidning, men i andra delar av innehållet, hans fru att genomföra hemmets 
inhandlingar.

Det är trivsamt med Arbetarbladet. Man kan lugnt sitta hemma och med dess hjälp skaffa 
sig en överblick över vad som hänt sen i går. Inte minst för husmödrarna – hemmets in-
köpschefer – ger Arbetarbladets annonssidor värdefulla och roliga tips för morgondagens 
inköp.425

I annonsens illustration sitter hemmets inköpschef i soffan tillsammans med sin man, 
som håller i tidningen och är inbegripen i ett samtal med en annan man om något som 
stått i tidningen. Kvinnan tittar upp från sitt handarbete och den lilla sonen sitter på 
golvet och lyssnar. Huvudpersonerna i annonsens bild är männen medan kvinnan och 
barnet är åskådare. Arbetarbladet är enligt annonsen ”ett angenämt sällskap för hela 
familjen”, men fortfarande tycks tidningen i första hand vara till för mannen.

Att den lokala dagstidningen underlättar och effektiviserar husmoderns inhand-
lingar, återkommer i en annons för Gefle Dagblad 1956. Under annonsens rubrik, 
”Extra tid till kaffepaus”, syns en kvinna bärandes på olika paket med det som hon 
inhandlat i affärerna. I texten beskrivs den nytta som tidningen ger just husmodern:

Det är något märkligt med en dagstidning! Alla hittar alltid något i den som skänker 
intresse… Ni som är husmor vet hur mycket fortare det går att göra dagens inköp om Ni 
i förväg vet vart Ni skall gå för att hitta de rätta affärerna. […] Annonserna talar om vem 
som har plastdukar i pigga färger eller var Ni kan köpa oxfilén [annonsen publiceras en 
dryg vecka innan nyår] extra billigt. På det sättet blir shoppingen rolig och går snabbt 
undan. Ja, ni får lättare tid till en avkopplande kaffepaus.426

När ingen särskilt läsarkategori nämns eller visas i annonsernas illustrationer, så är det 
den manlige läsaren som åsyftas i formuleringar om vad tidningen ger, och gör för, 
läsaren, som i Gefle Dagblads annons ”En bra tidning kan ni inte undvara”. Annonsens 
illustration visar tre män som står och läser varsin uppslagen tidning: ”En bra tidning 
speglar världens ansikte, den registrerar och tolkar.”427 När männens tidningsläsning 

424 Arbetarbladet 21/12 1954, annons.
425 Arbetarbladet 23/12 1955, annons.
426  Gefle Dagblad 19/12 1956, annons.
427 Gefle Dagblad 15/12 1959, annons.
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beskrivs så är nyttan vagare – det handlar, som sagt, oftast om olika sätt att få överblick 
över världen. 

Även om kvinnorna i annonserna sägs sköta hushållens inköp, så gäller det inte va-
let av dagstidning eller tecknandet av en prenumeration. En uppmaning från kvinnan 
till mannen, förmedlad via barnet, om att förlänga prenumerationen finns i Arbetar-
bladet 1948. I en annons har barnet skrivit på en liten krittavla att ”Mamma har sagt 
att Pappa måste komma ihåg att [prenumerera] på våran trevliga tidning i dag”.428 I en 
annan annons två år senare är det två barn som håller i en skylt där det står att ”1951 
ska PAPPA ha Arbetarbladet”.429 Ytterligare en annons med ett barn som påminner om 
att det är dags att förnya prenumerationen dyker upp igen 1958. Nu är det en pojke 
som tar upp det senaste numret av tidningen ur brevlådan och frågar ”Pappa, har du 
prenumererat på Arbetarbladet”.430

När hela familjen samlas kring tidningen så är det i regel pappan som sitter centralt 
och håller i tidningen medan de andra familjemedlemmarna får inta platserna runt 
honom. I en annons publicerad i de båda Gävletidningarna i december 1951 illustreras 

428 Arbetarbladet 27/12 1948, annons.
429 Arbetarbladet 9/12 1950, annons.
430 Arbetarbladet 27/12 1958, annons.

BILD 11. En tidning för hela familjen, 
men på olika sätt. Husfadern sitter 
som vanligt mest centralt i förhål-
lande till tidningen medan de övriga 
familjemedlemmarna får läsa från si-
dan. Prenumerationsannons ur Gefle 
Dagblad, 10/12 1951.
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de olika familjemedlemmarnas relation till tidningen på ett för tiden representativt 
sätt: Mannen sitter mest centralt i förhållande till tidningen och kaffekoppen i hans 
hand antyder att det är han som egentligen läser tidningen medan de andra familje-
medlemmarna dyker upp från sidorna.

Senare, 1959, finns en ensam kvinna i en annons för Gefle Dagblad. Hon frågar sig 
”Hur kan egentligen Gefle Dagblad ge så mycket och till ett så lågt pris?”431 ”Så mycket” 
handlar denna gång inte bara om ett avgränsat innehåll för kvinnor utan också om 
”Rykande färska nyheter från händelsernas centrum, nyttiga lärdomar i viktiga frå-
gor” men också ”goda köptips, trivsam förströelse och mycket annat”. Just tidningens 
mångsidighet och varierande innehåll betonas särskilt för kvinnorna. När mannen i en 
annons två veckor senare är ensam läsare betonas enbart tidningens nyhetsförmedlan-
de innehåll: ”Det står i Gefle Dagblad att…ja, Ni känner till frasen. Den har full täck-
ning. Gefle Dagblad noterar och förmedlar allt nytt och intressant från när och fjärran. 
Vill ni alltid vara aktuell och informerad – läs och prenumerera på Gefle Dagblad.”432 

Den moderna lokala dagstidningens innehållsmässiga mångsidighet är alltså tätt 
kopplad till en önskan att framställa tidningen som en produkt för hela familjen. När 
det i annonser och artiklar skrivs om tidningens uppgift är det dock nyheterna som 
är det centrala – och det är främst för männen som uppgiften som nyhetsförmedlare 
utförs. Den moderna människan med behov av överblick över den stora världen är, 
åtminstone om vi följer lokaltidningarnas framställningar av läsarna och läsandet i 
efterkrigstiden, i första hand en man. 

Men tiderna förändras, så också framställningarna av läsarna. I ett av de speciella 
jubileumsnummer som publiceras med anledning av Arbetarbladets sextioårsjubileum 
1962 reflekteras i ett flertal artiklar över kvinnans förändrade ställning och roll i både 
hemmet och samhället:

Den tid är visserligen inte så avlägsen då det ansågs naturligt att kvinnan skulle hålla sig i 
hemmet, laga mat och föda barn och inte i onödan ta till orda, men får väl ändå anses de-
finitivt förbi. Utvecklingen går nu mot allt fler förvärvsarbetande kvinnor och ökad kvin-
norepresentation på alla samhällslivets områden. Kvinnorna är också beredda att ta sin 
del av ansvaret både som anställda och som medarbetare i det fortsatta samhällsbygget.433

I artikeln intervjuas ordföranden i Gävleborgs läns socialdemokratiska kvinnodi-
strikt, Ruth Hedblom, som berättar att ”samhället är långt ifrån färdigt och i vår tid 
behövs kvinnornas medverkan mer än någonsin tidigare”. Det är därför ”svårt att förstå 
människor, ofta kvinnor, som så tvärsäkert deklarerar att de inte är ett dugg intressera-
de av politik. De ställer sig helt utanför och avsäger sig möjligheterna att vara med och 

431 Gefle Dagblad 17/12 1959, annons.
432 Gefle Dagblad 29/12 1959, annons.
433 ”Sociala reformer i centrum för arbetarrörelsens kvinnor”, Arbetarbladet 9/3 1962. I samma 
jubileumsnummer finns flera artiklar som tar upp frågor som berör kvinnorna på arbetsmarknaden, se 
”Lönerättvisa för kvinnorna tar lång tid att genomföra”, Arbetarbladet 9/3 1962 samt ”Dagsprogram för 
facklig kvinna. Sjukvård, hemarbete, protokoll”, Arbetarbladet 9/3 1962.
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påverka utvecklingen.” I början av 1960-talet har allt fler kvinnor inträtt i arbetslivet 
och nu är det inte längre givet att kvinnan är en husmoder. Nu börjar hon också lyftas 
fram som en tidningsläsare som behöver orienteras om, men också engagera sig i, 
världsläget och politiken.

I ett övergripande perspektiv kan man kanske säga att i och med kvinnornas inträde 
på arbetsmarknaden blev de också mer fullvärdiga medborgare i det arbets- och indu-
strisamhälle som de lokala dagstidningarna sade sig bevaka och förmedla. Det är först 
när kvinnorna börjar lämna hemmen och husmodersrollen som de också framträder 
i tidningarnas bilder som fullvärdiga läsare, det vill säga läsare som genom tidningen 
och dess förbindelser skaffade sig överblick över världens händelser och skeenden.

En socialt bredare läsekrets
I tiden efter andra världskriget är det alltså uppenbart att de lokala dagstidningarna 
i allt större utsträckning vill framställa sig som produkter för en bredare läsekrets. 
Dagstidningen marknadsförs som en universell produkt med ett universellt värde. Lo-
giken är enkel: eftersom dagstidningen rapporterar om allt så är den viktig för alla. I 
december 1953 var just det huvudbudskapet i Ljusnans prenumerationsannonser. I 
en annons skrev man att ”Ljusnan är tidningen för dig. Vilket yrke Du än har, vilken 
samhällsgrupp Du än tillhör, vet Du, att Du läser Ljusnan med glädje, nöje och be-
hållning.”434 Drygt två veckor senare hette det i en annan annons att ”Ljusnan vänder 
sig inte till enstaka klasser och grupper. Ljusnan vill ge alla oavsett samhällsställning, 
vederhäftiga nyheter och god behållning.”435 

Tidningen ska kunna läsas av alla och omvänt finns det heller ingen position ut-
anför läsekretsen, vilket var ett budskapet i en annons 1956 som visar en familj med 
mamman och pappan i bakgrunden med de två sönerna sittandes framför sig. Längst 
fram i bilden, med ett uppslaget nummer av Ljusnan, sitter mor- eller farfadern. Bud-
skapet är att tidningen är hela hemmets och att den genom sitt omväxlande innehåll är 
en tidning för alla, ”vilken generation vi än tillhör”.436

I december 1964 illustreras tidningens universalitet genom läsekretsens sociala 
mångfald. I två annonser visas sotare, butiksföreståndare, polis, läkare, kock, hemma-
fru, målare, tjänsteman – alla förenade i Ljusnans läsekrets. Texten i den ena annon-
sen konstaterar det som bilden vill visa: ”Ljusnan samlar människor av alla kategorier 
till intressant läsning. Var med och läs.”437 I denna annons samlas människor av alla 
kategorier under ett stort paraply vars tyg består av tidningstext – Ljusnan. Att Häl-
singetidningarna alltmer marknadsför sig som en allmän produkt för alla kategorier 
av läsare speglar också det faktum att de blir monopoltidningar i sina utgivningsom-
råden. När människorna i tidningens spridningsområde inte kunde välja en annan 
434 Ljusnan 10/12 1953, annons.
435 Ljusnan 28/12 1953, annons.
436 Ljusnan 29/12 1956, annons.
437 Ljusnan 21/12 1964, annons. Se även Ljusnan 29/12 1964, annons.
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lokaltidning blev det viktigt att framställa sig som en tidning för alla, inte enbart för att 
locka många läsare utan också för att legitimera sin monopolställning.

Om den lokala dagstidningsläsaren så som denne framställs av tidningarna själva 
tidigare var en man, och i arbetarrörelsetidningarna också en fackligt organiserad och 
politiskt medveten arbetare, så blir läsaren efter kriget en mer mångfacetterad figur. 
Nu dyker kvinnorna upp, först som konsumenter och som ansvariga för hemmet men 
snart också som tidningsläsare i vidare mening. Även barnen dyker upp som läsare i 
annonserna. Från att tidningen varit mannens väg till en överblick över världen blir 
den efter kriget en tidning inte bara för hela familjen utan för alla. Publiken omfattar 
alla generationer, olika kön och olika sociala skikt och kategorier. Genom sin dubbla 
ut- och överblick, över världen och det lokala, kunde den lokala dagstidningen fram-
ställas som en nödvändighet och självklarhet oavsett vem man var vilket var viktigt i 
konkurrensen med radion, televisionen, kvällstidningarna och veckotidningarna i det 
föränderliga medielandskapet.

DISKUSSION: DEN ARKIMEDISKA PUNKTEN TUR OCH RETUR
I mångt och mycket kan mediehistorien sägas vara en berättelse om människans öns-
kan om att övervinna sina rent kroppsliga begränsningar. För antikens greker var rös-
tens begränsade räckvidd och minnets svaghet en naturlig del av människan livsvill-
kor, men redan den tidiga skriften utvidgade kommunikationens möjligheter bortom 
människokroppens begränsningar.438 Sigmund Freud beskrev de moderna medierna 
som utbyggnader av den mänskliga kroppen. Han såg den moderna människan som 
en sorts protesförsedd gud, en civiliserad människa vars artificiella utbyggnader inte 
nödvändigtvis gjorde honom lyckligare.439 

Bilden av dagstidningen och dess stödjande teknologier som utbyggnader av läsar-
nas sinnen förekommer också i lokaltidningarna, i synnerhet efter mitten av 1930-ta-
let, då teleprintern gjort sitt intåg på redaktionerna i Gävle. De jordklotsbilder som 
dyker upp i annonserna i slutet av 1950-talet tillför dock ytterligare en dimension när 
dagstidningen inte längre bara är en utbyggnad av sinnena utan placerar läsaren i ett 
externt förhållande till världen i sin helhet. Även Marshall McLuhan skrev om medier-
na som utbyggnader men han såg 1964, tre årtionden efter Freud, framför sig hur vi nu 
”nalkas slutfasen i människornas utbyggning av sig själva” och att dessa utbyggnader 
eller förlängningar i sin modernaste, elektroniska form skapar ett jordklot som ”inte 

438 Med skriften kunde såväl rumsliga som tidsmässiga avstånd övervinnas, eller som John Durham Peters 
formulerar det: ”The far could now speak to the near, and the dead could now speak to the living”. John 
Durham Peters, Speaking into the air: a history of the idea of communication, 1999, s. 138.
439 Freud skriver att ”Man has, as it were, become a kind of prosthetic god. When he puts on all his 
auxiliary organs he is truly magnificent; but those organs have not grown onto him and they still give him 
much trouble at times.” Freuds text Das Unbehagen in der Kultur, 1930, citerad i Marquard Smith & Joanne 
Morra (red.), The Prosthetic Impulse: From a Posthuman Present to a Biocultural Future, 2006, s. 1.
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[är] större än en by.”440 I sin modernaste form omsluter alltså de elektroniska medierna 
jorden i sin helhet och de utbyggnader som Freud skrev om blir hos McLuhan till ett 
”nervsystem” – ett nätverk.

I en jämförelse mellan självbilderna före och efter kriget kan skillnaden mellan 
McLuhan och Freud tas som utgångspunkt för att också beskriva skillnaden mellan de 
två perioderna. I bägge är nyhetsförmedlingen den centrala delen i självbilden, men 
det är i efterkrigstiden som den sägs omfatta jorden i sin helhet. Det globala perspek-
tivet implicerar att nyhetsförmedlingen saknar start- och slutpunkt och snarare än att 
tala om stora avstånd som överbryggas blir nyhetsförmedlingen istället till ett ständigt 
flöde från när och fjärran.

Tidigare forskning om nyheter visar att tidningarna i efterkrigstiden, innehålls-
mässigt, blev allt mer lokala och förklaringen till detta sägs vara den konkurrens som 
etermediernas nyhetsförmedling utsatte pressen för. Meningsproduktionen i de un-
dersökta tidningarna visar emellertid en helt annan bild. Förutom bilden av en lokal 
dagstidning med global överblick framställs tidningarna dessutom som fullgoda kon-
kurrenter till televisionen, till och med när det gäller snabbheten. Resultaten av denna 
studie motsäger dock inte nödvändigtvis den tidigare forskningen. Däremot visar den 
att det fanns en skillnad i vad man faktiskt gjorde och vad man sade sig göra. En möjlig 
förklaring till detta är att idealet om vad en riktig tidning är krävde både det lokala 
och det globala perspektivet. En riktig dagstidning, hur liten och hur lokal den än var, 
kunde inte ha några begränsningar i sitt perspektiv på världen (vilket bland annat de 
irriterade reaktionerna på Lars Furhoffs idéer om att lokaltidningarna ska hålla sig till 
det lokala vittnar om). 

I en sammanfattande beskrivning kan man säga att den förskjutning från opini-
onsbildning och politik mot nyhetsförmedling som till stora delar ägde rum redan 
i mellankrigstiden fullbordas i efterkrigstiden. Som noder i ett världsomspännande 
nätverk av momentan informationsöverföring kunde tidningarna marknadsföra sig 
som nödvändiga produkter för alla men också som en oundgänglig institution i det 
moderna samhälle i vilket det lokala livet levs i oupplöslig förbindelse med resten av 
världen. Något förenklat kan man säga att dagstidningarna i profileringen går från att 
vara en förutsättning för politiska identiteter till att bli en förutsättning för samhället 
och demokratin i sin helhet.

Tidningar blev medier som Westerståhl formulerade det. Den som söker i ord-
böckerna får veta att medier är något som finns mittemellan. Ordet ”medium […] 
betyder både mitten, det mellersta rummet, och mellanrummet som finns mellan två 
sidor”.441 Mediet fyller så att säga ut detta mellanrum och möjliggör därigenom kom-
munikation. Verbet mediering beskriver den process genom vilken mellanrummet 

440 McLuhan,  2001, s. 14 och 16. McLuhan använder ordet ”extentions” för att beskriva ut- eller 
påbyggnaderna.
441 Margareta Rönnberg, ”Mediet är fortfarande budskapet – men är Internet verkligen ett medium?”, Spår 
och spridning: perspektiv på internet, 2013, s. 123.
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mellan det som är åtskilt överbryggas. Medium, som alltid varit ett mer eller mindre 
amorft begrepp, kan användas för att beskriva dagstidningarnas förändrade roll i för-
hållande till politiken men också för att betona förmedling framför påverkan – som 
medium befinner sig pressen mellan det som är åtskilt snarare än inuti en politisk ord-
ning vilken man som aktör vill påverka. Betoningen på förmedling framför påverkan, 
på spegling av världen framför fostran av läsarna, passade bättre i en tid då tidning-
arna ville vara till för alla. Betoningen på förmedling passade också bra när dagstid-
ningen – det äldsta mediet – skulle konkurrera med de nyare, elektroniska, medierna. 

Det nödvändiga upphöjda seendet
Mediehistorikern Lisa Gitelman skriver att ”one helpful way to think of media may be 
as the scientific instruments of a society at large”.442 I efterkrigstiden kan jämförelsen 
mellan pressen och vetenskapen formuleras enligt följande: Om den moderna veten-
skapen kunde sätta det oändligt lilla i förbindelse med det oändligt stora, så kunde 
pressen hjälpa individen att överblicka den människoskapade världen. Om naturve-
tenskaperna med allt större självsäkerhet kunde handskas med såväl atomer som him-
lakroppar, kunde pressen med allt större självsäkerhet handskas med det oavbrutna 
flödet av händelser och omvandla dem till nyheter. 

Med Nick Couldry kan vi säga att det är medierna och medieringen som infogar 
den oöverskådliga världen som ett faktum i vardagslivet:

Many factors (economic, political, military) and many processes (trade, transport, mea-
surement) contributed to the making of the world we take for granted today, but it is the 
media that install that world as ’fact’ into everyday routines, and in ever-changing ways. 
[---] It is through media that we have a sense of living in a world, a horizon of world events 
[…].443

Den avslutande meningen i citatet anknyter till det övergripande budskap som mark-
nadsföringen i tidningarna förmedlade: livet levs inte fullt ut eller ens i verkligheten 
om man inte läser dagstidningen. Men varken idén om eller känslan av att överblicka 
världen var ny, eller som Hannah Arendt formulerar det: ”Långt innan vi lärde oss att 
färdas jorden runt och att nå alla mänskliga bosättningar på dagar och timmar hade 
vi jordglobar i våra bostäder för att med våra händer symboliskt omsluta jorden som 
en boll eller för att låta den snurra runt inför våra ögon.”444 I efterkrigstiden kunde lä-
sarna, utan att lämna bostaden, med hjälp av den moderna lokala dagstidningen, låta 
världen utspela sig inför sina ögon.

Kartläggningen av jorden krävde att människan kunde höja sig över jordytan med 
luftballongen, flygplanet och så småningom satelliten. Kartläggningen av världen krä-
ver också en från världen skild utkikspunkt. Anders Ekström skriver att ”den veten-

442 Gitelman, Always already new: media, history and the data of culture, 2008, s. 5.
443 Nick Couldry, Media, society, world: social theory and digital media practice, 2012, s. 1 och 25.
444 Arendt, 1998, s. 336.
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skapshistoriska betydelsen av föreställningen om en oberoende observatör som iakttar 
utan att delta undandrar sig alla sammanfattningar”.445 Han skriver också att ”Den 
mediehistoriska betydelsen av samma figur är förstås inte mindre: den oberoende ob-
servatören har en lång historia både som varumärke och journalistisk självbild inom 
nyhetsmediernas historia.”446 ”Oberoendet” skall här inte bara förstås som ett uttryck 
för idén att journalister och dagstidningar skall vara opartiska genom att inte ha in-
tressen i det de rapporterar om. Den oberoende observatören förutsätter också (åt-
minstone i föreställningen eller analytiskt) en position och ett perspektiv som skiljer 
sig från läsarnas. Som noder i det världsomspännande nätverket för nyhetsförmedling 
kunde de lokala dagstidningarna frammana ett externt och exklusivt, upphöjt, per-
spektiv på världen – ett perspektiv som i nästa steg kunde bli läsarnas, om de löste en 
prenumeration.

I de två decennierna efter andra världskriget uppvisar tidningarna en mycket likar-
tad meningsproduktion. Gemensamt för tidningarna är också att 1965 utgör en myck-
et tydlig empirisk brytpunkt. Nu minskar antalet egenannonser radikalt samtidigt som 
de också ändrar karaktär. Den mer utförliga argumentation som ofta förekommer i 
efterkrigstiden blir efter 1965 allt oftare till kortare slogans. De egna jubileerna upp-
märksammas även fortsättningsvis men de ges inte samma utrymme som tidigare och 
de många och långa framställningarna av de självpåtagna uppgifterna och hur man 
löser dem blir kortare och mer nedtonade. 

Även om meningsproduktionen så att säga kom ner på jorden igen, så förblev den 
i ett avseende högtflygande: när fokus i meningsproduktionen i höjd med 1965 skiftar 
från tidningen som en väg till global överblick för läsaren till pressinstitutionen som 
en garant för demokratin blir framställningarna inte nödvändigtvis mindre metafysis-
ka, vilket vi ska se i nästa kapitel.

445 Ekström, 2006, s. 291.
446 Ibid., s. 304.
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LOKALTIDNINGEN BLIR  
LOKAL (1965-1995)

Ordet förändring kan med fog användas som en sammanfattande rubrik för perioden 
1965-1995, oavsett om fokus ligger på pressen eller samhället. Den övergripande frå-
gan för det här kapitlet är hur de på många sätt genomgripande förändringarna, såväl 
politiska som mediala, återspeglas i tidningarnas självbilder. Mycket av det som tidi-
gare varit självklart var det inte längre och de olika aspekterna av dagstidning utmanas 
från olika håll: Hur förhåller sig till exempel dagstidningen som opinionsbildare till en 
radikaliserad politisk debatt och hur framställs nyhetsförmedlingen när den nu sker i 
konkurrens med en television vars utbud växer både i form av ökad sändningstid och 
en ny kanal? 

Med pressutredningarna och presstödet följde en nationell debatt. En av frågorna 
för detta kapitel är hur pressen som samhällsinstitution och bransch diskuteras och 
debatteras i lokaltidningarna. För att besvara just denna fråga görs ett särskilt nedslag 
i den presstödsdebatt som pågick i gävletidningarna mellan 1965-1975.

KONTEXTEN: VÄNSTERVÅG, HÖGERVÅG
I samband med 1960-talets utrikespolitiska oro, studentrevolter och allmänna politis-
ka vänsterkantring började efterkrigstidens välfärdsbygge ifrågasättas. Året 1968 får 
ofta symbolisera den så kallade vänstervågen men historikern Kjell Östberg menar 
att det snarare är frågan om en process som tar sin början redan i slutet av 1950-talet 
och pågår långt in på 70-talet.447 Göran Therborn hävdar att 1965 var viktigare för 
den politiska utvecklingen än 1968 eftersom ”den nya vänstern” då etablerades som 

447 Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse: sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna, 2002, s. 
99.
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begrepp i Sverige.448 Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén menar i sin 
tur att 1975 är den viktigaste historiska brytpunkten i efterkrigstidens Sverige.449 Med 
oktoberkriget 1973 följde den oljekris som kan ses som en slutpunkt för de så kallade 
rekordåren.450

Vänstervindarna innebar en utmaning för socialdemokratin som ofta hamna-
de i skottgluggen för den radikala samhällskritik som i slutet av 1960- och i början 
1970-talet gjorde sig alltmer hörd. Under 1960-talets sista år utmanas den så kallade 
svenska modellen på arbetsmarknaden och den medialt uppmärksammade gruvstrej-
ken i Svappavaara 1969/1970 kom enligt Tommy Möller att representera ”en revolt mot 
den fackliga och politiska överheten”.451 Det lugn som tidigare kännetecknat arbets-
marknaden bröts och medan fackförbunden genom lagen om anställningsskydd (LAS, 
1974) och medbestämmandelagen (MBL, 1976) lyckades genomdriva inskränkningar 
i arbetsgivarnas rätt att fördela och leda arbetet, så mobiliserade näringslivet ett star-
kare engagemang i dagspolitiken. Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) stärkte från 
slutet av 1970-talet sin roll som politisk aktör och bedrev omfattande informations- 
och kampanjverksamhet för att vinna stöd för sina krav på bland annat privatiseringar 
av offentliga verksamheter, ökade löneklyftor och reklam-tv.452

I slutet av 1970-talet började den politiska radikaliseringen mattas av och istället 
kunde man på 1980-talet tala om en ”högervåg”. Nyliberaliseringen, det vill säga den 
förändrade synen på hur ekonomisk politik skall bedrivas, hade sin mest kända akade-
miska företrädare i Milton Friedman, som tilldelades ekonomipriset till Alfred Nobels 
minne 1976. Sina mest betydande politiska företrädare fick nyliberalismen i Margaret 
Thatcher och Ronald Reagan, vars ekonomiska politik och reformer skarpt skiljde sig 
från den Keynesianism som det i princip rått politisk konsensus om i Sverige och i 
stora delar av Europa i efterkrigstiden. 

1980-talets högkonjunktur och den så kallade yuppie-eran förbyttes i början av 
1990-talet i ekonomisk kris med hög inflation till följd av en internationell lågkon-
junktur. När den svenska valutans fasta växelkurs övergavs blev inflationsbekämpning 
istället för låg arbetslöshet den ekonomiska politikens mål. Löntagarfonderna avskaf-
fades och den borgerliga regeringens politik syftade till att stimulera företagsamheten 
samt privatisera och begränsa den offentliga sektorn. Hösten 1994 hölls folkomröst-
ning om Sveriges medlemskap i EU och ja- sidan vann med drygt 52 procent av rös-
terna.
448 Göran Therborn, ”Brytningarnas och genombrottens årtionde”, Marx i Sverige: 100 år med Marx 
i svensk historia, vetenskap och politik, 1983. Therborn hävdar emellertid att det aldrig var frågan 
om en ”ny” vänster i Sverige, åtminstone inte i betydelsen att den stod utanför de traditionella 
marxistiska strömningarna. Även Östberg framhåller 1965 som ett viktigt år eftersom det var då som 
ungdomskulturen fick sitt tydliga genombrott: ”Mellanöl och ungdomskravaller var där inledningsvis mer 
påtagliga inslag än Vietnamdemonstrationer.” Östberg, 2002, s. 62.
449 Ahrne, Roman & Franzén, 2008, s. 34.
450 Ibid., s. 35.
451 Möller, 2005, s. 193 och 197.
452 Kjell Östberg & Jenny Andersson, Sveriges historia. 1965-2012, 2013, s. 297 och 305.
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Från samhällsinstitution till ekonomisk bransch
Redan 1972, vid samma tidpunkt som de första offentliga visningarna av Arpanet 
(föregångaren till internet) ägde rum, publicerades en framsynt debattbok av Harry 
Schein, som bland annat påtalade att bredbandstekniken kunde användas till mycket 
mer än distribution av tv-program. Han betonade att allra mest intressant var systemet 
om det var dubbelriktat.453 Vid samma tidpunkt påbörjade 1972 års pressutredning sitt 
arbete och i forskarrapporten från 1975 talas det mycket kort om den nya mediesitu-
ationen i vilken pressen verkar.454 Då handlade den nya mediesituationen fortfarande 
om att etermedierna, och då i synnerhet televisionen, under 1960-talet expanderat 
bland annat genom att flerdubbla sändningstiden. Etermediernas starka ställning gjor-
de att tidningarna inte längre hade informationsmonopol. Vidare hade andra typer av 
tryckta medier såsom annonsblad, veckotidningar, politiska tidningar och bulletiner 
av olika slag bidragit till att försvaga dagstidningarnas ställning på nyhets- och an-
nonsmarknaden. 

Även om man i rapporten talar om en ny situation för pressen är det uppenbart 
att man den gången fann det rimligt att utreda pressen skild från andra massmedier. 
Rapportens syfte presenterades enligt följande: ”projektets huvuduppgift är att stude-
ra dagspressen som informationsförmedlare och opinionsbildare i samhällsfrågor.”455 
Vidare skriver man att ”det gäller att belysa hur tidningarna sköter sina uppgifter”.456 
Pressen hade enligt rapporten en uppgift som informationsförmedlare och fyllde en 
funktion som forum för politisk debatt. 

Knappt tjugo år efter det att 1972 års pressutredning slutförde sitt arbete har per-
spektivet förändrats. Om mediepolitiken på 1970-talet kunde diskuteras bransch för 
bransch, så måste dagspressen i mitten av 1990-talet ses i ett vidare sammanhang med 
annan press, radio, television samt satellit- och kabelkanaler.457 I expertrapporten från 
1994 års pressutredning påpekar man att det finns avgörande skillnader mellan pres-
spolitikens förutsättningar 1975 och 1994, varav den viktigaste sägs vara att dagspres-
sen inte längre kan bedömas fristående från andra medietyper.458

Nya aktörer och en ökad konkurrens om publiken har bidragit till en förändrad 
syn på pressen, medierna och mediebranschen i stort. Om man tidigare med självklar-
het från statens sida kunde tala om pressens ”uppgifter” och ”funktion” i samhället, så 
betraktas medierna på 1990-talet snarare en ekonomisk bransch än en samhällsinsti-

453 Harry Schein, Inför en ny mediapolitik: kabeltelevision - bildskval eller kommunikation, 1972. Se även 
Nina Wormbs, ”Harry Schein & framtidens kommunikationsteknologi”, Citizen Schein, 2010, s. 264.
454 1972 års pressutredning, Svensk press. 3, Pressens funktioner i samhället, 1975, s. 15.
455 Ibid., s. 78.
456 Ibid., s 17.
457 Dagspressen i 1990-talets medielandskap: en expertrapport från Pressutredningen -94, Fritze, Stockholm, 
1994, s. 221.
458 Ibid., s. 228.
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tution.459 Detta återspeglas också i hur presstödet i allt högre grad kom att utformas 
som ett stöd till en bransch i kris snarare än som ett stöd till en samhällsinstitution.

Journalistiken professionaliseras
En viktig utveckling inom pressen på 1960- och 1970-talet är de förändringar i praktik, 
attityder och självbild som brukar sammanfattas som journalistikens professionali-
sering. Professionaliseringen brukar historiskt förläggas till 1960- och 1970-talen då 
krav på oberoende framfördes tillsammans med en ökad betoning på journalistikens 
betydelse för samhället och demokratin.460 I den sena efterkrigstiden börjar journa-
listiken, dess självbild och normer att förändras. Journalisterna blir mer aktiva och 
det gamla förmedlingsidealet utmanas av nya idéer om en mer aktiv journalistik där 
journalister också kunde driva egna frågor.461 ”Oberoende” blev ett nyckelord för hur 
journalistiken beskrivs i förhållande till andra institutioner i samhället.

En viktig skillnad mot tidigare är hur journalistyrket allmänt uppfattas. Om det ti-
digare sågs som ett kall samtidigt som journalisten förväntades vara lojal med sitt tid-
ningsföretag, så betonas senare det professionella kollektiv som journalisterna ingick i 
och som överskred det enskilda medieföretagets gränser.462 En annan viktig aspekt av 
professionaliseringen var införandet av högskoleutbildning för journalister.463

När professionaliseringen egentligen börjar och vad den egentligen innebär är frå-
gor som inte kan ges entydiga svar. I olika journalistikhistoriska periodiseringar utgör 
tiden vid mitten av 1950- och 1960-talet en viktig brytpunkt. Till exempel beskriver 
Jan Ekecrantz och Tom Olsson perioden 1910-1955 som Det refererade samhället 
medan perioden efter, 1955-1990, benämns Det redigerade samhället.464 Även Göran 
Leth sätter 1955 som brytpunkt i sin indelning av den svenska journalistikens utveck-
ling i övergripande epoker.465 I tiden före 1955 beskriver han journalistiken som en in-
tegrerad del av folkhemsvisionen och välfärdssamhällets utveckling medan tiden efter 
1955 kännetecknas av skjutjärnsjournalistikens genombrott och det uppsving som den 
samhällskritiska journalistiken fick med vänstervindarna.466

459 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011, s. 397.
460 Monika Djerf-Pierre & Jenny Wiik, ”Journalistiken och journalisterna”, Medierna och demokratin, 2012, 
s. 176.
461 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011, s. 281.
462 Lars-Åke Engblom, ”Tidningar dör men pressen lever”, Den svenska pressens historia IV, 2002, s. 57.
463 Efter flera utredningar startades en journalistutbildning vid Journalistinstitutet 1959. Staten övertog 
ansvaret för utbildningen 1962. För en beskrivning och analys av journalistutbildningens framväxt och 
dess betydelse för journalistrollen, se Elin Gardeström, Att fostra journalister: journalistutbildningens 
formering i Sverige 1944-1970, 2011.
464 Ekecrantz & Olsson, 1994.
465 Göran Leth, ”svensk journalistik – perioder och problem”, Presshistorisk årsbok. 1998., 1998.
466 I sin undersökning av aktualitetsjournalistiken i svensk radio och television formulerar även Monika 
Djerf-Pierre och Lennart Weibull olika faser som beskriver journalistikens karaktär vid olika tidpunkter. 
Här utgör 1965 en brytpunkt och får beskriva övergången från spegling (1945–1965) till granskning 
(1965–1985). Monika Djerf-Perre & Lennart Weibull, Spegla, granska, tolka: Aktualitetsjournalistik i svensk 
radio och TV under 1900-talet, 2001.
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Den professionaliserade journalistiken definierades som en oberoende aktör skild 
från partipolitiken. Synen på journalistikens uppgift i samhället förändrades från sam-
hällsanpassning till aktiv samhällspåverkan. Innehållsmässigt satte professionalise-
ringen spår genom att de så kallade hårda nyheterna (politik, ekonomi och näringsliv) 
utgjorde en allt större del nyhetsbevakningen.467

Farhågorna besannas inte
Under 1960-talets andra hälft och i början av 1970-talet debatterades pressen livligt 
– inte minst i anslutning till pressutredningarna – och många fann anledning att fun-
dera över pressens situation och framtid. Farhågorna om en svår tid för pressen be-
sannades dock inte. Under sjuttio- och åttiotalen ökade visserligen inte tidningarnas 
upplagor i samma takt som tidigare, men tidningsföretagen var stabila och ekonomin i 
de allra flesta god. Förklaringen till den goda ekonomin var att radion och televisionen 
fortsatte att vara reklamfria varför huvuddelen av de ökande reklaminvesteringarna 
mellan 1975 och 1990 föll på dagspressen.468

Den svenska pressens samlade upplaga nådde sin höjdpunkt 1989. För de fyra tid-
ningarna i denna studie inträffade maximumet redan 1981 (99 434 exemplar). Gävle-
tidningarna och Kuriren har en liknande utveckling mellan 1965-1995 med en relativt 
stabil upplaga fram till 1980-talet. Ljusnan skiljer sig från de övriga tidningarna genom 
att ha en stabil och periodvis ökande upplaga ända in på 2000-talet.

Arbetarbladets upplaga når sin toppnotering 1961 (35 300 exemplar) medan Gefle 
Dagblads högsta upplaga (34 303 exemplar) nåddes 1988. Kurirens upplagemässiga 
höjdpunkt inträffade 1982 (17 909 exemplar) medan Ljusnans kom senare, 1990 (16 
215 exemplar). 

Hälsingland har traditionellt varit uppdelat i fyra avgränsade utgivningsområden 
med var sin dagstidning. Ingen tidning har med någon större framgång lyckats ta sig 
in på en annan tidnings område. Mellan Ljusnan och Kuriren finns emellertid en viss 
konkurrens och efter Kurirens ökning efter andra världskriget var tidningen upplage-
mässigt större än Ljusnan ända fram till 1987. Från början av 1980-talet till 1995 sjun-
ker dock Kurirens upplaga kraftigt. Arbetarbladet var i tiden efter världskriget störst i 
Gävle. I slutet av 1960-talet går dock Gefle Dagblad om och har sedan dess varit den 
största tidningen i Gävle även om skillnaden mellan tidningarna periodvis varit mar-
ginell. 

467 Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011, s. 281.
468 Lennart Weibull, ”Fyra decennier i Mediesverige”, Medie-Sverige: statistik och analys, 2014, s. 13.
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Arbetarbladet Gefle Dagblad Kuriren Ljusnan

År Frekv. Sidor Uppl. Frekv. Sidor Uppl. Frekv. Sidor Uppl. Frekv. Sidor Uppl.

1965 6/v. 16-24 32 300 6/v. 18-26 31 100 6/v. 12-14 14 900 6/v. 12-16 14 000

1995 6 32-40 29 600 6 30-40 31 500 6 36-40 11 200 6 32-36 14 800

Tabell 4. Utgivningsfrekvens, sidantal och upplaga 1965 och 1995. I tabellen redovisas det normala sidantalet 
eller det intervall inom vilket sidantalet varierar under året. Källa: Nya Lundstedt, Kungliga biblioteket.

Det kraftigt ökade sidantalet 1995 (se tabellen ovan) beror främst på att tidningarnas 
format förändras. Kuriren blir en tabloid 1974 och Ljusnan genomför en första for-
matändring hösten 1985 och sedan 1995 då tidningen blir en tabloid. Arbetarbladet 
minskar sitt format i början av 1976 medan den stora förändringen av Gefle Dagblads 
format sker först senare. Gävletidningarna blir egentliga tabloider först 2003.

OPINIONSBILDAREN ÄR INSTITUTIONEN
Nedan följer två avsnitt som behandlar meningsproduktionen kring pressen som in-
stitution. Det första avsnittet, som nästan uteslutande bygger på ledarartiklar, behand-
las presstödsdebatten i Gävletidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad 1965-1975. 
Det andra avsnittet handlar om hur pressen och dagstidningsmediet jämförs med och 
speglas i det alltmer dominerande tv-mediet.

Pressen utmanad
Under 1968 publiceras flera böcker som vittnar om en oro för pressens situation. I in-
ledningen till Tidningsutgivareföreningens Mot 70-talet konstaterar ordföranden Tore 
G Wärenstam att ”Pressens problem diskuteras livligt – i tidningsspalterna, i radio och 
i television, i statliga utredningar och i många andra sammanhang. Många har me-
ningar om pressens nuläge och framtid.”469 Han skriver vidare att det är ”tydligt intill 
självklarhet” att den ”nya samhällsbilden och våra levnadsvanor håller på att förändra 
pressens existensvillkor”. Medielandskapet har förändrats och står inför en ny stor för-
ändring i och med att den andra tv-kanalen ska starta sina sändningar, men det finns 
också annat som sägs påverka pressens villkor:

TV-1 har firat 10-årsjubileum efter en mycket snabb expansion. TV-2 står för dörren. 
Färg-TV likaså. Ljudradion upprustas ytterligare. Den s.k. utbildningsexplosionen får ef-
fekter i skilda hänseenden. Den ökade fritiden, utlandsturismen, allmänhetens kontakter 
med andra länder och folk – allt innefattar dynamiska faktorer, som tidningsfolk har all 
anledning att fundera kring.470

469 Tore G. Wärenstam, ”Mot 70-talet”, Mot 70-talet: pressproblem idag och imorgon, 1968, s. 9
470 Ibid., s. 10.
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Syftet med boken, i vilken flera kända tidningsmän medverkar med artiklar, är att mot 
bakgrund av pressens förändrade villkor diskutera journalistiken men också pressens 
teknik, administration och marknadsföring.

Samma år avslutade Torbjörn Vallinder, jurist, statsvetare och expert på tryckfri-
het, sin bok Press och politik med att fråga ”Kommer den nya generationen – bättre 
utbildad än den äldre och från början van vid radio och framförallt TV – att ägna en 
stor del av sin ökande fritid åt dagstidningsläsning? [---] Eller kommer den att vilja 
hämta sin information och sin underhållning främst ur TV-apparaten?”471 Svaren på 
frågorna är enligt Vallinder långt ifrån givna, men, konstaterar han: ”det är naturligtvis 
möjligt, att den politiska dagspressen har sett sin bästa tid.”472

Även Harald Hultman, kulturskribent, författare och chefredaktör (1955-1971) för 
Norrtelje Tidning publicerade en debattbok 1968. I Lokaltidningen i framtiden beskri-
ver han hur tiderna har förändrats: ”Vi lever i masskommunikationernas tid. Våra 
dagliga nyheter tycks ha blivit ett lika självklart behov som vårt dagliga bröd. Vi matas 
från alla håll med information, underhållning och propaganda.”473 Hultman fokuserar 
medieutvecklingen och i en något futuristisk framtidsbild frågar han sig om lokaltid-
ningen har någon framtid: 

Har lokaltidningen någon framtid i en krympande värld där rymdöverföring ger TV-bil-
der från andra sidan jordklotet och automatiska översättare ska bryta språkbarriärerna, 
där radion vidgar sitt utbud och öppnar etern för allt ”smartare” programtyper, där de 
stora drakarna rustar sig med datasystem och elektronikens alla finesser och med resurser 
för tredimensionella färgbilder för att kunna ge allt bättre information och förströelse?474

Hultman besvarar sin egen fråga och logiken i svaret handlar om att ju vidare televi-
sionens utblick blir och ju mer rikstidningarna fokuserar på att ge bakgrunden till de 
stora nyheterna desto starkare blir behovet av lokaltidningar. I synnerhet gäller det 
för de svagare landsortstidningarna att inte ”fortsätta att ägna så stort utrymme åt 
fjärrstoff och allmängods, att föra in ’nyheter’ som redan är kända från andra medier. 
Då blir den bara svagare. [---] Det är det lokala engagemanget som ger tidningen en 
chans att markera sin profil, att göra sig oumbärlig.”475 I ett allt mer komplicerat och 
svåröverskådligt samhälle får lokalpressen räkna med ”en ny medvetenhet hos medi-
akonsumenten”. Kampen om människornas, i synnerhet ungdomarnas, tid hårdnar i 
takt med att det massmediala utbudet växer och det är först nu, i slutet av 1960-talet, 
som pressen på allvar får konkurrens av etermedierna. 

De frågor som Hultman och andra ställer handlar alltså om lokalpressens framtid 
i en ny massmediesituation där tidningarna förlorat monopolet på att komma först 
med nyheterna: ”Hur ska tidningarna möta konkurrensen från etermedierna? Och 

471 Torbjörn Vallinder, Press och politik, 1968, s. 160.
472 Ibid.
473 Harald Hultman, Lokaltidningen i framtiden: Landsortspressens roll i massmediabilden, 1968, s. 8.
474 Ibid., s. 16.
475 Ibid., s. 41-42.
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hur ska vi behålla en press med tillräckligt många politiska, publicistiska och provin-
siella variationer? Det är viktiga frågor. Viktiga inte bara för pressens eget folk, utan 
för samhället i sin helhet.”476

Just dessa frågor och i synnerhet den om mångfald bildade utgångspunkten för 
pressutredningarna och för det presstöd, som infördes 1971. I lokalpressen var det 
framförallt i anslutning till presstödet som reflektioner kring pressens situation gjor-
des. I avsnittet nedan följer jag hur den nationella frågan om presstödet diskuterades 
och debatterats i de konkurrerande Gävletidningarna mellan 1965 och 1975. Den för-
hållandevis korta perioden är intressant dels därför att presstödsfrågan, åtminstone 
tidvis, debatteras ganska intensivt, dels för att frågorna om statens inblandning och 
formerna för presstödet fortfarande var relativt öppna.

Presstödsdebatten i Gävle 1965-1975
Det som brukar kallas ”tidningsdöden” ägde rum i Sverige under 1950- och 1960-ta-
len. De flesta tidningar som försvann var små men i anslutning till nedläggningen av 
några större tidningar (till exempel Ny Tid 1962 och Stockholms-Tidningen 1966) tog 
dock debatten om pressens situation fart.477 Ur denna debatt föddes pressutredningar-
na och så småningom det statliga presstödet.

Problemet var andratidningarna av vilka två av tre lagts ner i efterkrigstiden. Den 
bärande idén bakom presstödet var att det skulle bidra till mångfald på tidningsmark-
naden och i opinionsbildningen. Mångfald, i sin tur, är ett centralt begrepp i alla idéer 
om pressen som en förutsättning för demokratin. Vad som menas med mångfald, hur 
den bäst uppnås och vad den egentligen leder till är emellertid frågor som får olika 
svar beroende på vilka vi frågar.

Tvåtidningsstaden Gävle används vid flera tillfällen som exempel på ett natio-
nellt plan i presstödsdebatten. När debatten pågår har Arbetarbladet en något större 
totalaupplaga. Gefle Dagblad har emellertid övertaget på den för annonsmarknaden 
viktiga huvudorten Gävle, medan Arbetarbladet har ett försteg i de annonsmarknads-
mässigt svagare orterna i spridningsområdet. Gävle är en mer lönsam annonsmark-
nad varför Gefle Dagblads annonsintäkter blir större än konkurrentens trots att de 
har ungefär lika många läsare. Eftersom annonsintäkterna i hög grad bestämmer de 
ekonomiska villkoren för tidningarna, så menar man på Arbetarbladet att konkurren-
sen blir snedvriden. På Gefle Dagblad, som under perioden är motståndare till statligt 
presstöd, menar man istället att ett selektivt stöd riktat till ekonomiskt svaga tidningar 
riskerar att sätta den egentliga konkurrensen, som skall inbegripa både läsar- och an-
nonsmarknaden, ur spel.

476 Ibid., s. 10f.
477 Annika Bergström & Lennart Weibull, ”Synen på orsaker till och konsekvenser av Arbetets 
nedläggning”, Efter Arbetet: synen på nedläggningen och dess konsekvenser, 2002, s. 57.
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Oförenliga uppfattningar
Redan från början av presstödsdebatten är man (ledarartiklarna är med få undantag 
osignerade) på Gefle Dagblad kritisk till statsstödet och skeptisk till den utarmning 
av den offentliga debatten som man på Arbetarbladet menar blir följden av tidnings-
döden. Det som verkligen hotar pressen enligt Gefle Dagblad är statens eventuella in-
blandning och man frågar sig ”Skulle Torgny Segerstedt ha kunnat stå det onda emot 
som han gjorde i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning under krigsåren, om tid-
ningen varit beroende av anslag från staten?”478 

På Gefle Dagblad argumenterar man redan från början och under en lång tid 
framöver för att pressen som nyhetsförmedlare och opinionsbildare i första hand bör 
betraktas med utgångspunkt i den enskilda dagstidningen. Arbetarbladet driver den 
motsatta linjen att pressen måste betraktas som en helhet, en samhällsinstitution. Da-
gen efter Gefle Dagblads ledare skriver man att presstödet syftar till att ”vidmakthålla 
en slagkraftig press” men att många borgerliga tidningar på grund av sitt kategoriska 
motstånd mot statligt inflytande över pressen är alltför misstänksamma.479

Yngve Möller framhåller i sin ledare ”Debatt på villoväg” att presstödet egentligen 
inte är något nytt eftersom dagstidningarna redan erhåller ett dolt stöd från staten ge-
nom lägre posttaxor och befrielsen från omsättningsskatt (OMS). Han avfärdar argu-
mentet att tidningarnas och journalisternas frihet skulle hotas med ett öppet statsstöd: 
”En sådan misströstan har inget underlag i tidigare erfarenheter” eftersom de former 
av presstöd som redan finns ”inte hindrat pressmännen att utveckla en frihet och själv-
ständighet som varit ett salt i samhället, en ovärderlig tillgång i vår demokrati – som 
det just gäller att rädda och säkra för framtiden.”480 

Möllers och Arbetarbladets uppfattning är att mångfald i pressen är ett villkor för 
en fungerande demokrati, men att annonsmarknadens logik hotar denna mångfald. 
Alltså måste staten gripa in för att ”rädda och säkra för framtiden” det som hotas. En 
förutsättning för denna argumentation är att man skiljer på dagstidningen som företag 
och produkt, eller till och med mellan olika delar av produkten (mellan annonser och 
redaktionellt material). Konkurrensen mellan tidningsföretagen på annonsmarkna-
den måste balanseras för att konkurrensen om idéerna skall kunna fortleva. Ett statligt 
och öppet presstöd handlar alltså, enligt Arbetarbladet, om att rädda demokratin från 
hotet, som består i en monopolisering av tidningsmarknaden och en likriktad sam-
hällsdebatt. Ledarartikeln avslutas enligt följande: ”Att ordets frihet och journalistens 
integritet skulle hotas av en annan stödform [än lägre porton och befrielse från OMS] 
är en ogrundad och ovärdig misstanke.”481

I början av april 1965 har pressutredningen hållit slutsammanträde och Gefle 
Dagblad sammanfattar majoritetens förslag som ”ett häpnadsväckande fräckt försök 

478 ”Skattepengar till s-pressen?”, Gefle Dagblad 27/1 1965.
479 Signaturen S. Ö–t, ”Debatt om presstöd”, Arbetarbladet 28/1 1965. 
480 Signaturen Y. M–r, ”Debatt på villoväg”, Arbetarbladet 26/2 1965.
481 Ibid.
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att övervältra de utgifter för den socialdemokratiska pressen, som tidigare burits av 
LO, på skattebetalarna”.482 Gävle framhålls som ett exempel på hur den normala kon-
kurrensen skulle sättas ur spel om presstödet införs. Man tar upp Arbetarbladets ny-
ligen genomförda kostsamma investeringar (ett par år tidigare byggde man ett nytt 
tidningshus, etablerade en lokalredaktion i Uppsala och övergick från middags- till 
morgonutgivning) som exempel på hur konsekvenserna av dåligt tidningsföretagande 
nu ska räddas med statliga medel: ”[V]ad vi reagerar mot är tanken […] att staten skall 
använda skattepengar för att till den socialdemokratiska tidningens fördel ingripa i det 
konkurrensläge, som denna själv skapat i Gävle och förlorat på.”483

I Arbetarbladet heter det däremot att utredningens kommande förslag syftar till att 
”trygga fortsatt allsidig demokratisk opinionsbildning genom dagspressen och mot-
verka monopolisering”.484 De olika sidorna i debatten om presstödet presenteras enligt 
följande:

En del viftar bort farhågorna och [hävdar] att tidningar är försäljningsprodukter och bör 
falla under samma konkurrenslagar som andra varor. Andra invänder att tidningen också 
är bärare av idéer och utgör ett omistligt inslag i opinionsbildningen. En utvecklad mo-
nopolisering – men [sic] en enda tidning i varje större region – skulle allvarligt försvaga 
samhällsdebatten och opinionsbildningen. Inför det perspektivet blir det avgörande om 
man skall förhålla sig passiv eller handla.485

Att dagstidningen antingen är en ”försäljningsprodukt” eller en ”bärare av idéer” visar 
hur man från Arbetarbladets sida vill förenkla bilden av vad som är pressen egentliga 
uppgift och funktion, nämligen att vara ett verktyg för opinionsbildning. Man kan 
fråga sig var allt annat innehåll hamnar i denna uppdelning mellan tidningen som en 
produkt vilken som helst eller som bärare av idéer. Är det enbart opinionsbildningen 
som motiverar tidningsföretagens särställning i samhället?

Senare ger Möller en bakgrundsbeskrivning till debatten om presstödet och menar 
att nedläggningen av många av tidningarna är ”belägg för att det avgörande för om en 
tidning skall dö eller leva inte endast är ’läsarnas fria val’ utan i lika eller högre grad 
annonsörernas val.”486 Inför den hotande regionala monopoliseringen har till och med 
liberala tidningsmän och politiker förordat det öppna presstödet, vilket framhålls som 
ett bevis på att frågan om presstöd överskrider motsättningarna mellan vad han kallar 
”politiska doktriner”. 

Samma dag, den 3 april 1965, publicerar Gefle Dagblad en ledare med rubriken 
”Pressutredningen – en skandal”. Utredningens betänkande utses till ett av de sämsta 
som någonsin skrivits i Sverige. Orsaken till dess skandalösa karaktär kommer sig av 
att det aldrig varit fråga om annat än ”en skenutredning – vilket resultat den skulle 

482 ”Skattebetalarna får klara s-pressens dåliga affärer?”, Gefle Dagblad 4/3 1965.
483 Ibid.
484 ”Presstödet”, Arbetarbladet 5/3 1965.
485 Ibid.
486 Yngve Möller, ”Press, partier och statsstöd”, Arbetarbladet 3/4 1965.
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komma fram till har på förhand beställts av LO och statsminister Erlander”.487 Uppgi-
vet skriver man att ”har man makten så har man, och kan man därtill ordna det så att 
man får med också ett borgerligt parti [Centerpartiet] på saken så finns det ju ingen 
anledning att genera sig.”488 Åter igen ställs två synsätt på vad som gynnar pressens 
frihet mot varandra:

Att majoritetsförslaget skulle främja ”en fri och oberoende press” – som det heter i direk-
tiven för utredningen är helt otänkbart. Resultatet blir […] snarare det motsatta. Det hjäl-
per inte att det planerade övergreppet mot pressens frihet camoufleras med långa tirader 
om nödvändigheten av att staten stöder den fria opinionsbildningen – det är likafullt fråga 
om ett övergrepp. Mot den fria pressen och mot skattebetalarna, som nu skall avkrävas sin 
tribut för att hålla dåliga socialdemokratiska tidningsföretag under armarna.489

Medan Möller i sina ledare hänvisar till ”samhället” talar Gefle Dagblad om ”skattebe-
talarna”. Medan ”samhället” enligt den socialdemokratiska linjen måste agera för att 
motverka monopolisering, så framhåller Gefle Dagblad ”skattebetalarna” som offer för 
åtgärder som egentligen tjänar socialdemokraternas egna syften. Den 13 april 1965 ge-
nomförs en tv-debatt om presstödet och dagen efter vidhåller man i Gefle Dagblad att 
utredningen är ett beställningsarbete. Man frågar sig om det inte är rimligt ”att de som 
anser sig ha behov av en viss opinionsbildning också betalar vad det kostar?”.490 Frågan 
syftar på fackföreningsrörelsen, som man alltså menar vill överföra sina ekonomiska 
problem på staten och skattebetalarna.

I slutet av april publicerar Gefle Dagblad en ledare med rubriken ”Tidningspressen 
i Gävleborg”. I den långa ledaren vill man visa att invånarna på entidningsorterna inte 
är offer för en monopolisering. De lokala dagstidningarnas betydelse för opinions-
bildningen är nämligen inte lika stor nu som den var innan televisionens genombrott:

Tidningsdöden är onekligen ett trist kapitel i svensk nutidshistoria, och vi skall inte för 
ett ögonblick förneka att pressen har betydelse för opinionsbildningen. Men denna bety-
delse är i våra dagar inte på långa vägar så stor som den var innan det fanns radio och TV. 
Var och en vet vilken vikt partierna tillmäter valprogrammen i TV. Televisionen är utan 
tvekan det massmedium, som har den största genomslagskraften och starkast påverkar 
de väljare, som tvekar om sin partitillhörighet. För rikspolitiken spelar radio-TV en långt 
viktigare roll än pressen.491

Pressutredningens majoritet pläderar enligt Gefle Dagblad ”som om de stackars 
människor, som råkar bo i s.k. entidningsstäder tvingades leva sitt liv i total okunnig-
het om att det finns andra meningar än dem den lokala ’monopoltidningen’ företrä-
der.”492 Man framhåller också att de politiska monopoltidningarna i länet består av en 

487 ”Pressutredningen – en skandal”, Gefle Dagblad 3/4 1965.
488 Ibid.
489 Ibid.
490 ”TV-debatt om presstödet”, Gefle Dagblad 14/4 1965. 
491 ”Tidningspressen i Gävleborg”, Gefle Dagblad 29/4 1965.
492 Ibid.
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socialdemokratisk (Söderhamns-Kuriren), en folkpartistisk (Ljusnan i Bollnäs) samt 
en centerpartistisk (Hudiksvalls-Tidningen). 

I augusti skriver Gefle Dagblad att ”ingen vettig människa kan tro att någon med-
borgare skulle undgå att bli informerad om majoritetspartiets politik även om en fort-
satt tidningsdöd skulle drabba en eller annan socialdemokratisk tidning”.493 Dessutom, 
poängterar man, har socialdemokraterna en ”rik flora av fackförbundsorgan och an-
dra tidskrifter, som redigeras i socialdemokratisk anda” varför deras möjligheter att nå 
väljarna inte är beroende av socialdemokratiska lokala dagstidningar. Slutklämmen 
blir att ”Risken för åsiktsmonopol existerar inte annat än i de socialdemokratiska pres-
stödsutredarnas fantasi.”494

En ”solidarisk” presspolitik i nationens intresse
I samband med att en ny pressutredning beställs av riksdagen i mars 1966 skriver 
Arbetarbladet att ”en framträdande synpunkt i flera av motionerna gick ut på att sam-
hällsstödet skulle få en solidarisk effekt och inte vidga klyftorna mellan pressens olika 
delar”.495 Om man följer Arbetarbladets, oftast Yngve Möllers, argumentation för det 
statliga presstödet (inte sällan benämnd en ”samhällsinsats”) så blir det tydligt att den 
konsekvent uppehåller sig på ett generellt plan med överblick över den svenska press-
sen som helhet. Presstödet handlar om att balansera ”pressens olika delar” så att en 
allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning skall kunna garanteras.

Detta övergripande perspektiv rymmer en del problem. Framförallt måste man 
fråga sig i vilket perspektiv eller på vilken abstraktionsnivå pressens mångfald egent-
ligen framträder. Hos Möller är pressen en del i samhällskroppen, och den måste jus-
teras via statliga åtgärder för att på bästa sätt bidra till samhällskroppens fungerande. 
Det är som opinionsbildare pressen fyller denna funktion och Arbetarbladet framma-
nar, som sagt, två helt skilda konkurrenssituationer som måste hållas isär för att den 
svenska pressen skall fungera så optimalt som möjligt.

På Gefle Dagblad går argumentationen istället ut på att konkurrensen mellan dags-
tidningarna ”lika mycket eller mera gäller produktens kvalitet som marknadspriset”.496 
Presstödet beskriver man som en snedvridning av konkurrensen: ”Här har regering-
en […] alltså infört en ordning, som totalt snedvrider de normala konkurrensförhål-
landen som tidigare rått även i tidningsvärlden. Det är ingen konst att finansiera ett 
företag om man vet att man utan risk för ekonomiskt sammanbrott kan göra miljon-
förluster.”497

Möller propagerar konsekvent för ett selektivt stöd åt ekonomiskt svaga tidnings-
företag. Dessa selektiva stödåtgärder benämns som ”solidariska”. Det är ett intressant 

493 ”Tidningsdöden och åsiktsbildningen”, Gefle Dagblad 7/8 1965.
494 Ibid.
495 ”Ny pressutredning”, Arbetarbladet 31/3 1966.
496 ”Tidningarnas priser”, Gefle Dagblad 9/5 1966.
497 Ibid.
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ordval eftersom det antyder att det mellan tidningsföretagen, som på ett plan är kon-
kurrenter, samtidigt, på ett annat plan, finns en samhörighet (som ju ingår som en 
central del i alla begrepp om solidaritet) där man delar ett gemensamt och lika ansvar. 
På ett institutionellt eller nationellt plan blir ”solidariteten” begriplig eftersom pressen 
här kan frammanas som en enhet med en gemensam demokratisk uppgift. Den lokala 
dagstidningens verksamhet måste alltså i första hand förstås i ett nationellt samman-
hang. Hur förbindelsen mellan det lokala och det nationella egentligen ser ut berörs 
dock inte en enda gång i Arbetarbladets ledarartiklar, inte heller på vilket sätt det skulle 
vara bra på ett nationellt plan att den lokala konkurrensen räddas.

Hos Möller får opinionsbildningen definiera vad de lokala dagstidningarna bidrar 
med på det nationella planet. Det är i ett nationellt perspektiv som de många olika rös-
terna sägs bidra till den nödvändiga mångfalden och till läsarnas valfrihet. Ser man till 
innehållet i ledarartiklarna i både Arbetarbladet och Gefle Dagblad, så är det just det 
nationella perspektivet som dominerar, vilket framgår av tabellen nedan. 

1965 1975 1985 1995
Arbetarbladet

Lokalt 8 10 15 8
Nationellt 79 84 72 85

Internationellt 13 6 13 8
n=53 n=50 n=53 n=53

Gefle Dagblad
Lokalt 7 14 13 15

Nationellt 68 78 68 79
Internationellt 25 8 19 6

n=53 n=51 n=53 n=53

TABELL 5. Geografiska perspektiv i huvudledare (i procent). Urvalet består av samtliga huvudledare publicera-
de i mars och oktober vart tionde år mellan 1965 och 1995. Med ”geografiska perspektiv” menas huruvida 
behandlingen av en fråga i första hand fokuserar det lokala, nationella eller internationella planet. Till lokalt 
perspektiv räknas huvudledare som i huvudsak fokuserar den egna redaktionsorten med dess omedelbara 
omgivningar eller länet, landskapen eller någon/några orter i länet. Det nationella perspektivet avser sådana 
artiklar som behandlar frågor på ett nationellt plan. Det internationella perspektivet syftar till sådant som sker 
utanför Sveriges gränser.

Eftersom ledarartiklarna till övervägande del handlar om politik och att ledarartiklar-
na företrädesvis behandlar frågor i ett nationellt perspektiv, så är det alltså rikspoliti-
ken som dominerar opinionsbildningen på ledarsidorna. Man kan fråga sig på vilket 
sätt lokala kommentarer till rikspolitiken bidrar till mångfalden på ett nationellt plan, 
som ju är perspektivet i argumentationen för presstödet. För vem är de många, möj-
ligen olika, kommentarerna till rikspolitiken egentligen viktiga? Den mångfald som 
Möller och socialdemokraterna argumenterar för framträder inte för medborgaren 
och tidningsläsaren, som vanligtvis läser en, på sin höjd två, dagstidningar.

Argumentet att presstödet säkerställer den nödvändiga valfriheten återkommer i 
Arbetarbladet i april 1969. Presstöd är på väg att införas i flera länder såsom Västtysk-
land, Finland och Norge och syftet är enligt Möller att förhindra fortsatt tidnings-
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död och därav följande regional monopolisering. Statsmakterna ser sig enligt Möller 
”nödgade att gripa stödjande in” annars ”kommer den dag då läsarna inte har egentlig 
valfrihet att välja tidning” och ”allsidigheten i opinionsbildning och nyhetsförmedling 
riskerar gå förlorad och därmed en utarmning ske i vår demokrati”.498 USA anförs 
som ett exempel på hur illa det kan gå om inte staten stöder pressen: ”Tendensen är 
densamma i USA [som i Sverige]: på de flesta utgivningsorter finns bara en tidning. 
Läsaren har ingen valfrihet längre i sin region. Den lokala och regionala konkurrensen 
har upphört att existera.”499 Det är andratidningarna som är nyckeln till den valfrihet 
som man argumenterar för ”Eftersom just denna tidningsgrupp har en avgörande, 
strategisk ställning i hela frågan om läsarnas valfrihet måste man också sikta till att 
säkra andratidningarna.”500 

De som är motståndare till presstödet är alltså inte bara osolidariska i betydelsen 
att de inte vill hjälpa sina kollegor, ytterst hotas också den svenska demokratin av deras 
ovilja eller oförmåga att se pressen som en helhet. Den solidariska presspolitiken väck-
er ”ovilja på sina håll där man har en doktrinär syn på konkurrensbegreppet”. Enligt 
Arbetarbladet är det nämligen ”skillnad på att sälja tidningar och att sälja skosvärta, 
och ett samhälle som menar allvar med talet om läsarnas valfrihet och allsidig opini-
onsbildning får söka de effektiva medlen för att nå målet.”501

Regeringens och riksdagens förslag är enligt Arbetarbladet bra men inte tillräckligt 
radikala. De har på sin höjd mildrat krisens verkningar. Selektiva stödåtgärder är nöd-
vändiga och ”Regering och riksdag borde inse det och äntligen företa sig något som 
kan vara ägnat att trygga en fortsatt information och diskussion.”502 Här är det alltså 
den fortsatta samhälleliga informationen och diskussionen som hotas om de ekono-
miskt utsatta tidningarna inte ges statligt stöd. Vad man vill är att ”samhället skapar ett 
grundskydd för tidningsutgivning”.503 Utan ett sådant skydd får nämligen ”svenska fol-
ket i tidens fullbordan inte tillgång till något annat än enkelriktade monopoltidningar, 
rena affärsföretag med begränsad förståelse för att demokratin inte kan fungera utan 

498 Yngve Möller, ”Statligt presstöd – en första etapp”, Arbetarbladet 10/4 1969.
499 Ibid.
500 Ibid.
501 Ibid. Möllers åtskillnad mellan dagstidningar och skosvärta är intressanta i förhållande till att man på 
Arbetarbladet två år tidigare klagade på det ”tiggeri” som olika offentliga institutioner ägnade sig åt, det vill 
säga att de begärt att få en prenumeration på lokaltidningen gratis. I Arbetarbladet skrev man den gången 
att ”de som för sitt arbete måste läsa lokaltidningen borde se till att förvaltningen betalar för denna och 
inte uppträder som tiggare”. Den gången gick det bra att jämföra dagstidningen med andra produkter: 
”Man går ju inte in i en affär och begär att gratis få kaffe, bensin eller andra nyttigheter för en dryg 
hundralapp.” Se ledarartikeln ”Tiggeriet”, Arbetarbladet 3/1 1967.
502 Yngve Möller, ”Statligt presstöd – en första etapp”, Arbetarbladet 10/4 1969.
503 Ibid. Ett intressant exempel på hur långt man kunde tänka sig gå för att rädda andratidningarna 
finns i centertidningen Hudiksvalls Tidning 15/10 1975. Där föreslår man att kostnaden för 
tidningsprenumeration skall bli avdragsgill i deklarationen. Man skriver att det viktiga med ”samhällets 
stöd till tidningsproduktion” är att ”säkra utgivningen av tidningar för att på så sätt säkra möjligheterna till 
en fri och allsidig debatt och en mångsidig nyhetsförmedling”. I slutet av ledaren tar man upp ett förslag 
som utredningen inte tagit upp, ”att komplettera det statliga stöd till produktionen av tidningar med någon 
form av stöd även till konsumtionen – t.ex. rätt till avdrag på deklarationen för tidningsköp.” 
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allsidig information och utan att olika åsikter kan brytas mot varandra.” Ännu en gång 
målas hotbilden upp svart och vit, utan gråskala: de tidningar som får monopol i ett 
spridningsområde kommer, på grund av den obefintliga konkurrensen, att bli ”rena 
affärsföretag” och ”enkelriktade” tidningar.504

Gefle Dagblad återkommer än en gång till argumentet att pressen inte längre är vik-
tigast för opinionsbildningen. När individen bildar en ståndpunkt sker det ”inte annat 
än i undantagsfall […] på grundval av det han läser i en enda tidning”. Hur opinions-
bildning egentligen går till är ”så komplicerat att inte ens de som yrkesmässigt eller ve-
tenskapligt funderar på det har kunnat ge någon tillförlitlig bild av sammanhangen”.505

Strukturell mångfald – för vem?
I Arbetarbladet fortsätter argumentationen för att det behövs ett presstöd i syfte att 
”säkra en allsidig opinionsbildning” vilket ”torde stå klart för alla som inte är ute efter 
tidningsmonopol på sina orter. I högtidliga sammanhang talas alltid om behovet av 
pressdebatt och en sådan kan det inte bli utan två eller fler tidningar.”506 Detta är för-
sta gången som Arbetarbladet antyder vari mångfalden egentligen består, nämligen i 
”pressdebatt”, det vill säga den debatt som uppstår mellan två konkurrerande tidningar 
på orten. Den som, enligt argumentationen ”osolidariskt”, vill förneka de utsatta an-
dratidningarna statligt stöd är alltså ute efter att utplåna pressdebatten och därigenom 
själv få tala och påverka ostört. 

Även i Gefle Dagblad målades mörka bilder upp, till exempel om vad som hotar om 
den annonsskatt, som föreslås 1971, blir verklighet:

Den inslagna vägen kan leda vart som helst. Annonsskattens höjd kan varieras, fler tid-
ningar bli förlusttidningar, och ju fler tidningar som blir direkt beroende av staten desto 
lättare i framtiden att också genom statliga beslut styra pressens innehåll. En regering som 
i den här frågan inte vet från en vecka till en annan vad den vill har ingen möjlighet att 
utfärda några löften om att Sverige ska kunna behålla tidningar som törs ha uppfattningar 
utan att fråga statsmakterna om lov.507

Det tyngsta argumentet i debatten handlar om tryckfriheten vilken också Arbetarbla-
det berör senare under samma vår:

Åtgärder som syftar till att trygga och främja tryckfriheten kan rimligen inte stå i strid 
med TF, heller inte annonsskatten även om man sedan av andra, krasst ekonomiska skäl 
kan ogilla detta. Dess karaktär av solidariskt arrangemang inom pressen har som väntat 
vållat protester främst från dem som får betala mest.508

504 Signaturen R.F., ”Pressens problem”, Arbetarbladet 18/11 1970.
505 ”Hjälpa för att stjälpa”, Gefle Dagblad 13/1 1971.
506 Signaturen I. P., ”Annonsskatt – presstöd”, Arbetarbladet 6/3 1971.
507 ”Kohandel mot pressen”, Gefle Dagblad 6/3 1971.
508 ”Presstöd och annonsskatt”, Arbetarbladet 26/5 1971.
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Runt tryckfriheten blir polariseringen mellan de två tidningarna särskilt tydlig. Med-
an Gefle Dagblad hävdar att statligt stöd är ett hot mot press- och tryckfriheten, så 
menar man på Arbetarbladet att det är just tryckfriheten som staten ska trygga. Gefle 
Dagblad skriver att ”det är olustigt att försättas i en situation som gör oss mer eller 
mindre beroende av ett statligt stöd som vi hittills kunnat klara oss utan”.509 I Arbetar-
bladet argumenteras än en gång för att presstödet handlar om att ”göra svensk press 
mer nyanserad och fulltonig i nyhetsförmedling och opinionsbildning.”510 Metaforen 
om ”presskören” används för att beskriva landsortstidningarnas bidrag till den svens-
ka pressen som helhet och i nästa steg till demokratin. Körmetaforen kan emellertid 
tyckas märklig när man talar om mångfald. I en kör utgör individerna olika stämmor 
som bildar de harmonier som i sin tur är kören. Visst finns det ett mått av inneboende 
spänning mellan stämmorna i harmonierna men kören är likväl ett sammanhängande 
helt där individerna idealt sjunger rent och fint tillsammans – i harmoni. Med körme-
taforen kan man bara tala om mångfald inom ramen för en harmonisk helhet, vilket 
i och för sig är en träffande beskrivning av den samhällsuppfattning som Möller och 
Arbetarbladet ger uttryck för. 

Idén om mångfald genom konkurrens kommer också till uttryck i Gefle Dagblad. I 
en av många ledare kring den nationellt uppmärksammade situationen i Gävle skriver 
man att 

Vi kan inte tänka oss att det finns någon människa inom de två tidningarna, eller bland 
läsarna i våra bygder, som inte är tacksamma för att Gävleregionen har två tidningar i 
konkurrens med varandra. Båda tidningarna sporras till att göra sitt bästa, händelser och 
förhållanden kan speglas och kommenteras rikare än där bara en tidning finns.511

Att konkurrerande företag sporrar varandra till bättre prestationer är ett vanligt anta-
gande om konkurrensens goda sidor, men att detta per automatik innebär en rikare 
spegling och kommentar förutsätter, om man ser det från läsarens perspektiv, att läsa-
ren läser båda tidningarna.

Det är alltså på en annan abstraktionsnivå som denna rikare spegling kan framträ-
da, ovanför den normala lässituationen där den absoluta majoriteten av läsarna bara 
läser den ena tidningen. Denna idé genomsyrar hela presstödsdebatten och framförs 
nästan uteslutande i Arbetarbladets argumentation för selektivt presstöd. Men uppen-
barligen är det en idé som inte kan utmanas av Gefle Dagblad. Annars vore det ju väntat 
att de i sin omfattande och tidvis hätska kritik av presstödet framhöll att mångfalden 
inte framträder på den nivå där all argumentation om pressens demokratiska funktion 
hämtar sitt stöd, nämligen läsarens. En sådan argumentation skulle emellertid medfö-
ra att inte heller Gefle Dagblad kan framhålla sig som en förutsättning för demokratin, 
vilket vid tiden är en central del i alla tidningars självbild, så också i Gefle Dagblad.

509 ”Presstöd med frågetecken”, Gefle Dagblad 26/5 1971.
510 ”Presstödet”, Arbetarbladet 13/5 1972.
511 ”Tidningarna i Gävle”, Gefle Dagblad 27/5 1972.
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Från solidaritet till samarbete
I Arbetarbladet frågar sig Ewert Söderberg (chefredaktör 1973-1983) i samband med 
att 1972-års pressutredning presenterar en av sina undersökningar 1975: ”Kanske det 
djärva och fördomsfria ligger i att tidningsfolket i fortsättningen försöker koncentre-
rar sig på en meningsfylld journalistisk konkurrens – till gagn för yttrandefriheten 
– medan man försöker samsas när det gäller att vara annonsorgan för annonsörer.”512 
Tidigare har man i Arbetarbladet konsekvent argumenterat för en principiell åtskillnad 
mellan annons- och tidningsmarknad, men detta är första gången som ett mer kon-
kret förslag formuleras om att, med statens hjälp, helt skilja dess två sidor åt. ”Det är 
ju”, fortsätter Söderberg, ”ändå via tidningarnas redaktionella uppläggning som man 
garanterar debatt, samhällskritik och yttrandefrihet.” Det är inte annonsörerna som 
ska avgöra hur det går i tidningskonkurrensen, vilket de kommit att göra ”genom att 
i realiteten bestämma över vilka tidningar som ska få chansen att överleva”.513 Genom 
att ”solidariskt” dela på annonsmarknaden får läsarna ”del av annonserna utan att låta 
dessa bli avgörande för vilken tidnings redaktionella innehåll man i första hand vill ta 
del av. Där får tidningarna konkurrera fritt från sina olika utgångspunkter.514

I Gefle Dagblad kommenteras idén om annonssamarbete först på hösten 1975, när 
1972 års pressutredning lämnat sitt betänkande. I en ledare med rubriken ”Var går 
gränsen?” skriver man:

Lägg så till detta förslaget om frivillig annonssamverkan. Vi ska med stimulansbidrag 
uppmuntras att dela med oss av den lokala annonseringen. Annonsörernas medverkan 
förutsättes kunna ordnas. Vi vill gärna vara storsinta, men är det inte för mycket begärt att 
vi ska ha självuppgivelsen som riktpunkt för vårt handlande?515

Samma dag skriver Ewert Söderberg att ”Det grundläggande för samhällsstödet är och 
måste vara att förhindra att det är annonsörerna som avgör vilka tidningar och vilka 
opinioner som ska få komma till tals.” Enligt honom är huvudsyftet med det statliga 
presstödet ”alltså att trygga en friare och mera allsidig opinionsbildning, ge läsarna en 
större valfrihet och låta det redaktionella innehållet få spela den viktigaste rollen vid 
läsarnas val.”516 

Söderberg talar om att läsarna ska få välja, men är det inte just läsarnas val som 
bidragit till att Gefle Dagblad blivit den annonsstarkaste tidningen i Gävle? Att fler 
läsare valt konkurrenten kan ju bero på många olika saker, men deras val av tidning 
kan väl knappast definieras som ofritt eller felaktigt? Vad är det som säger att det inte 
var just det redaktionella innehållet som spelade den viktigaste rollen vid läsarnas val 
av Gefle Dagblad? 

512 Signaturen E. S–g., ”Känslostämning i press”, Arbetarbladet 4/1 1975. 
513 Ibid.
514 Ibid.
515 ”Var går gränsen?”, Gefle Dagblad 15/10 1975.
516 Ewert Söderberg, ”Stöd för allsidig press”, Arbetarbladet 15/10 1975.
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Arbetarbladets argumentation för en ”solidarisk” presspolitik bör inte enbart ses 
som ett sätt att klä en kontroversiell idé i en positivt klingande språkdräkt. Om vi tar 
Arbetarbladets argumentation för en ”solidarisk” presspolitik på allvar, det vill säga 
som något som är bra för pressen och inte enbart för den egna tidningen, så framträ-
der den ideologi som detta begrepp hämtar sin mening i (det måste ju läggas in någon 
aspekt för att solidaritet mellan konkurrerande företag skall bli en begriplig idé). Enligt 
denna ideologi utgör, som sagt, pressen en sammanhängande helhet med gemensam-
ma uppgifter genom vilka de fyller en samhällelig funktion. Oavsett tidningarnas olik-
heter, så är de på ett mer generellt plan detsamma, nämligen delar i den ”press” som i 
sin tur är ett villkor för ett fungerande demokratiskt samhälle. Både Arbetarbladet och 
Gefle Dagblad skriver under på att mångfalden är viktig men det är i frågan om vari 
denna mångfald egentligen består som tidningarna skiljer sig åt. En bra tidning är en-
ligt Gefle Dagblad den som klarar konkurrensen på annonsmarknaden och i samband 
med det egna 75-årsjubileet 1970 citerade man Charles Prestwich Scotts klassiska for-
mulering om en dagstidnings moraliska och materiella sida (se även inledningskapit-
let i denna avhandling):

En ryktbar engelsk redaktör skrev en gång om en tidnings två sidor. Den är en affär som 
alla andra och måste betala sig för att kunna leva. Men den är också något mycket mer än 
en affär. Den är en institution som återspeglar och påverkar ett helt samhälles liv. Tidning-
en har därför en moralisk lika väl som en materiell tillvaro.517

I Gefle Dagblads argumentation är den materiella och den moraliska tillvaron sam-
manflätad. Den moraliska är överordnad den materiella. Den senare är dock en för-
utsättning för den förra. Den ekonomiska sidan av verksamheten måste klaras av 
tidningsföretaget själv för att tidningen skall bibehålla det nödvändiga oberoendet. 
Arbetarbladet, i sin tur, skiljer mellan dessa två sidor. Från dessa oförenliga positioner 
framställs de borgerliga tidningarna från socialdemokratiskt håll som motståndare till 
mångfald, medan den socialdemokratiska argumentationen för solidariskt presstöd 
från liberalt håll framställs som ett hot mot yttrandefriheten.

Under andra halvan av 1970-talet mattas debatten av när frågorna kring presstödet 
för den gången var avgjorda. Runt den principiella frågan om presstöd rådde snart 
också en större politisk koncensus. Till exempel skriver Stig Hadenius i boken Svensk 
presspolitik från 1976 att det kring det presspolitiska programmet ”finns en bred poli-
tisk enighet”, vilket knappast var fallet tidigare.518 Argumentationen kring presstödet 
upphör emellertid inte helt och hållet. En ledare publicerad längre fram i tiden kan 
tjäna som ett sammanfattande exempel på de problem som ryms i det övergripande 
perspektiv på pressen som under en lång tid formulerades framförallt i Arbetarbladet. 

517 ”1895-1970”, Gefle Dagblad 11/4 1970.
518 Stig Hadenius, ”Staten och pressen”, Svensk presspolitik, 1976, s. 71.
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Samhällsbilden
När Ewert Söderberg 1983 skriver sin sista ledare som chefredaktör och ansvarig utgi-
vare, gör han några reflektioner kring pressens och journalistikens roll. Ett förändrat 
medielandskap tvingar lokaltidningsredaktören att i de uppgifter som tidigare förbe-
hållits pressen inkludera också andra massmedier. Nu är det den medieoberoende 
journalistiken som får representera den självpåtagna uppgiften:

Ibland finns det anledning att påminna sig att tidningar – liksom radio och teve – i sina 
roller som nyhets- och opinionsförmedlare utgör en hörnsten i varje demokrati. Tänk 
bort massmedia ur samhällsbilden och demokratin kan inte fungera. Journalistikens 
grundläggande uppgift är att visa upp den verklighet som kan ligga till grund för den 
allmänna samhällsdebatten. Det är genom tidningar, radio och teve som medborgarna 
får sin huvudsakliga bild av hur samhället ser ut och fungerar, alltifrån den egna byn till 
världen i stort. Det publicistiska ansvaret ligger i att kunna redovisa denna bild så sann 
och riktig som möjligt, kunna spegla skilda åsikter om denna verklighet och bidra till den 
opinionsbildning som kan förbättra och vidga demokratin.519

Söderberg betonar att beskrivningen av massmediernas och journalistikens roll, upp-
gift och ansvar ska ses ”mera som en ambition än som ett uppsatt mål”. Uppgiften är 
nämligen utomordentligt svår och det svåra är verkligheten själv: ”Verkligheten är 
så skiftande och den dagliga nyhetsfloden med stort och smått så strid att ingen kan 
fånga allt.”520 Den strida nyhetsfloden kräver att det finns många olika tidningar och 
att mångfalden i etermedierna garanteras eftersom ”Medborgarna ska ha en chans att 
jämföra och välja. Det är också den grundläggande orsaken till att det utgår ett statligt 
stöd för att just trygga tillgången till konkurrerande tidningar.”521

Problemet med idén att verkligheten fångas bäst genom en mångfald av tidning-
ar är att den uppehåller sig på en hög abstraktionsnivå. Var och för vem framträder 
denna breda spegling av verkligheten? Än en gång blir svaret att det inte kan vara för 
läsaren, som ju bara läser en, på sin höjd två, tidningar. Det är rimligare att tala om 
mångfald i termer av flera medier, som används av en och samma individ, men att tala 
om att flera dagstidningar i en nationell kontext per automatik också skulle betyda 
större mångfald och en bredare granskning av ”verkligheten” förutsätter en utkiks-
punkt högt ovanför den normala lässituationen. 

Ett annat problem är att verkligheten förstås som en avgränsad och känd storhet i 
förhållande till vilken vi kan avgöra i hur stor omfattning den fångats och förmedlats. 
Att det finns en nationell mångfald av dagstidningar (eller ens medier) betyder ju inte, 
från läsarens perspektiv, att verkligheten per automatik blir bättre och bredare belyst 
eller att debatten får en större mångfald av åsikter och argument. Detta institutionella 
perspektiv på dagstidningsmediets samhälleliga roll eller uppgift förutsätter ett över-

519 Ewert Söderberg, ”Pressen hörnsten i varje demokrati”, Arbetarbladet 30/9 1983.
520 Ibid.
521 Ibid.
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gripande sammanhang i vilken mångfalden av medier och åsikter kan överblickas på 
en och samma gång. Vems perspektiv är det? 

Söderbergs beskrivning av medierna och verkligheten mynnar ut i en argumen-
tation för presstödet. Monopolisering, det vill säga att endast en tidning svarar för 
nyhetsvärderingen och opinionsbildningen, får enligt Söderberg ”ödesdigra effekter 
på demokratins möjligheter att fungera”.522 Problemet i Söderbergs och många andras 
tänkande är att den förutsätter en sorts kvantitativ överensstämmelse mellan den för 
individen oöverskådliga verklighetens storlek och antalet medier och medieföretag. Ju 
fler medier desto större del av verkligheten kan de spegla. Detta är den kvantitativa, 
rumsliga, förståelsen av verkligheten som utgör grunden för det mångfaldsbegrepp 
som Arbetarbladet under lång tid framför på ledarsidan. Det är också genom ett så-
dant nationellt systemperspektiv som föreställningar om dagstidningens samhälleliga 
”funktion” – ett helt centralt begrepp i 1972-års pressutredning – hämtar sin mening. 

Att medierna är medskapare av verkligheten, att tidningen och dess innehåll inte är 
en avspegling av verkligheten (vilket inte betyder att journalistiken inte kan förmedla 
sanningar) utan ett resultat av journalisters och andras arbete, finns det inget utrymme 
för i detta tänkande. Om det gjorde det, skulle man vara tvungen att formulera tid-
ningens ”roll”, ”uppgift” eller ”funktion” på ett annat sätt. Den enskilda dagstidningen 
och dess medarbetare skulle då bli synliga på ett helt annat sätt som medskapare av 
den verklighet som i Söderbergs (och tidigare Möllers) tänkande finns utanför tid-
ningshuset, och som dagligen hämtas in för att med hjälp av färg och tryckpressar 
fästas på tidningspapperet – för demokratins skull.

I takt med att medielandskapet förändras och att publiken i allt högre grad måste 
förstås som mediekonsumenter och inte enbart som tidningsläsare, blir denna för-
ståelse av relationen mellan verkligheten, pressen och demokratin mindre central i 
meningsproduktionen. Nu framträder istället andra typer av argument för dagstid-
ningen som mer riktar in sig på de specifika kvaliteter som mediet har. Inte sällan visas 
dagstidningens fördelar upp i jämförelser med det alltmer dominerande tv-mediet.

Televisionen och det förändrade medielandskapet
Jämförelser mellan tidningsmediet och televisionen är ett sätt att lyfta fram (den lo-
kala) dagstidningens fördelar, inte sällan genom kritik av själva tv-mediet. Ett bra ex-
empel på detta finns i Gefle Dagblad, som i januari 1977 på ledarplats publicerar ett 
referat av, och en kommentar till, en artikel av Annika Stigsdotter i syndikalisternas 
tidning Arbetaren. Att ledaren bygger på, och starkt sympatiserar med, en artikel i en 
syndikalistisk tidning visar hur kritiken av tv-mediet kunde förena människor längs 
hela den politiska skalan.

Enligt Gefle Dagblad drar Stigsdotter en lans för det tryckta ordet och utgångs-
punkten, liksom slutsatsen, är att ”det skulle vara till stor skada om folk skulle läsa 
522 Ibid.
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mindre och föredra radio och TV”.523 Det bästa med det tryckta ordet är att ”läsaren 
har en ärlig chans att själv avgöra vad hon vill tillgodogöra sig, när det kan ske och på 
vilket sätt”. Vidare sägs tidningsläsaren vara mer självständig i relation till tidningstex-
ten än vad tv-tittaren är i förhållande till den rörliga bilden. 

Fördelarna med tidningsmediet framhålls i fyra punkter som handlar om att (1) 
tidningsläsandet är flexibelt och obundet i förhållande till tiden, (2) att tidningsläsan-
det kan ske i det egna individuella tempot samt att (3) tidningen inte är en teknisk 
produkt som riskerar att gå sönder. Den sista punkten (4), som är en sorts slutsats 
utifrån de tre första, handlar om att 

i ett samhälle där vi talar så mycket om att människor kan bli manipulerade av skickliga 
programmakare och skribenter så är det faktiskt pressen – det tryckta ordet – som ger den 
enskilda människan den största chansen att hålla sig vaken och kritisk och hindrar henne 
från att bara passivt ta emot information.524

Därför, hävdar man, är det ”livsviktigt att pressen får behålla sin ställning som främsta 
kanal för information och debatt”. Slutsatsen i artikeln hämtas från Stigsdotter men i 
Gefle Dagblad skriver man att ”vi har inte svårt att hålla med henne”. Vem som ska se 
till att pressen får behålla sin ställning och hur det ska gå till framgår emellertid inte 
av ledaren.

Just detta, att tv-tittaren framhålls som en passiv mottagare av manipulerande in-
formation, är ett tema när tidningsmediet beskrivs via jämförelser med televisionen. 
Den vakna tidningsläsaren ställs mot den intellektuellt ovaksamme och slumrande 
tv-tittaren. Att det rör sig om samma människor (tidningsläsaren är också tv-tittare) 
måste rimligtvis betyda att det är medierna i sig som gör människor antingen aktiva 
eller passiva, kritiska eller okritiska. Det är alltså i detta avseende som dagstidningen 
är det bättre mediet om man följer argumentationen. En skillnad som framhålls hand-
lar om hur de olika medierna konsumeras. Än en gång återkommer beskrivningen av 
tv-innehållet som något som rusar förbi. I Gefle Dagblad skriver man att det är lättare 
att ställa sig prövande och kritisk till det man gång på gång kan läsa igenom, ”men hur 
gör man med ett radio- eller TV-program? Det rusar förbi och de frågor man kanske 
vill ställa infinner sig kanhända först långt efteråt och då är det omöjligt att gå tillbaka 
till programmet.”525

Formuleringen om möjligheten att läsa tidningen ”gång på gång” är intressant 
om den ställs mot hur dagstidningen på 1920-talet beskrevs som ett effektivt verk-
tyg för både agitation och reklam genom ett slags innötning av budskapen. Om man 
då menade att ju mer man läser desto mer påverkad blir man, så är förhållandet nu 
det omvända, nämligen att den upprepade läsningen ger större möjligheter att kritiskt 
reflektera över innehållet. Här framträder en stor skillnad i hur dagstidningsmediet 

523 ”Tidningar bättre än TV”, Gefle Dagblad 18/1 1977.
524 Ibid.
525 Ibid.
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framställs vid olika tidpunkter. Om tidningsläsaren förr var en passiv och påverkbar 
individ, så har hon nu blivit självständig och kritisk, förutsatt att hon läser dagstid-
ningen istället för att titta på tv.

Tidningen – var mans möjlighet
Ett antagande i nästan alla formuleringar om televisionens tillkortakommanden och 
tidningsmediets fördelar är att både tidningsläsaren och tv-tittaren i första hand an-
vänder medierna för att informera sig i samhällsfrågor, att tänka kritiskt och gran-
ska (alltså inte för kultur, tidsfördriv eller underhållning). Med dessa utgångspunk-
ter frammanas bilden av televisionen som ett ytterst bedrägligt medium som genom 
sina rörliga bilder inger en falsk känsla av autenticitet. De bedrägliga rörliga bilderna 
är dessutom lätta att konsumera – tv-tittandet framställs utan undantag som passivt 
och tidningsläsandet som aktivt. En intressant jämförelse på temat aktiva och passiva 
mediekonsumenter görs i den ovan refererade ledaren i Gefle Dagblad: ”Praktiskt taget 
alla människor kan lära sig läsa och skriva. Har man väl lärt sig det behövs ingen spe-
ciell utbildning för att åtminstone hjälpligt uttrycka sig i skrift. Det skrivna ordet är var 
mans möjlighet på ett helt annat sätt än t ex TV-tekniken någonsin blir.”526

Men det som skrivs måste ju också få en viss spridning för att det ska ha någon 
betydelse i offentligheten. Hur denna ”var mans möjlighet” skall utnyttjas framgår inte 
av artikeln. Någorlunda begripligt blir det om man avser läsarnas möjlighet att skriva 
insändare och den vägen delta i debatten.527 Mindre begripligt blir det om man men-
ar att alla har möjligheten att själva starta konkurrerande dagstidningar.528 Dessutom 
rymmer resonemanget en märklig syn på det skrivna ordet i offentligheten, nämligen 
att även den som kan uttrycka sig ”åtminstone hjälpligt” har samma möjligheter att 
påverka sina läsare som den briljanta skribenten och retorikern. Som om det skrivna 
ordet i offentligheten enbart handlade om sakinnehållet som, oavsett hur illa formu-
lerat det är och oavsett var det framförs, får genomslag så länge argumenten framgår 
och är de sakligt bästa. Naturligtvis har det aldrig varit så och självklart är det inte så 
Gefle Dagblads ledarskribent förstår saken. Vad det handlar om är att frammana yt-
terligare en negativ sida i tv-mediet: Det är ett expertmedium eller ett monopolmedi-
um jämfört med vilket dagstidningarna, åtminstone i teorin, kan framställas som allas 

526 Ibid.
527 Även om insändarsidorna under åren och generellt i alla tidningar genomgått många förändringar så är 
de fortfarande en plats där relationen mellan tidningen och dess läsekrets manifesteras och något som de 
flesta redaktörer betraktar som ett demokratiskt ansvar. Se Karin Wahl-Jorgensen, ”Letters to the editor in 
local and regional newspapers: giving voice to the readers”, Local journalism and local media: making the 
local news, 2006, 229.
528 James Curran framhåller att det varit en central del i den liberala pressideologin att dagstidningen är 
”var mans möjlighet”, det vill säga att vem som hels kan starta tidningar eftersom tidningsmarknaden är 
fri. James Curran & Jean Seaton, Power without responsibility: the press and broadcasting in Britain, 1997, 
s. 68.
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medium. Alla är ju fria att starta dagstidningar medan tv-huset i Stockholm är stängt 
för de allra flesta.

Dystra utsikter i konkurrensen med tv-mediet
I början av 1980-talet tycks dagstidningarna vara på väg att förlora sin ställning som 
”främsta kanal för information och debatt”, som Gefle Dagblads ledarskribent formule-
rade det i artikeln ovan. I sina memoarer från 1983 ger Yngve Möller en dyster bild av 
det svenska medielandskapet, åtminstone om det betraktas ur dagstidningarnas per-
spektiv. Som nyhetsmedium har pressen förlorat terräng till både radio och tv. Medan 
radion har snabbheten och tv både en större räckvidd och ett större genomslag i kom-
binationen av ord och bild så har pressen sin styrka i att vara utförlig och bred samt 
genom sin närhet till människorna. Möller skriver vidare att televisionens beroende 
av bilden samtidigt är dess svaghet som samhällsinformatör. Trots detta ”tycks en stor 
allmänhet nöja sig med att ha TV som främsta förmedlare av nyheter och världsbild. 
Undersökningar visar att folk sätter TV och även radio före pressen i trovärdighet. Det 
är ett memento för pressen.”529

Tv-mediet attraherar, som sagt, genom sina bilder medan tidningsläsandet oftast 
diskuteras i termer av informationsförmedling. Det ytliga och bedrägliga tv-mediet 
upplevs på 1980-talet som ett reellt hot mot den lokala dagstidningen. I Gefle Dagblad 
görs 1985 en reflektion som är snarlik Möllers: 

TV har en enorm genomslagskraft. Bild och ljud når direkt fram till tittarna och åstad-
kommer en trovärdighet hos detta medium som tidningarna dessvärre inte kan mäta sig 
med. Alla jämförelser som gjorts i intervjuundersökningar utfaller till dagspressens nack-
del. Om en i förhållande till TV reducerad trovärdighet bidrar till att på längre sikt också 
undergräva förtroendet i vidare mening för tidningarna så är de illa ute. Utan förtroende 
lär inte tidningarna kunna bibehålla sina läsare.530

Men det är inte enbart genom bilderna som televisionen konkurrerar med den lokala 
dagstidningen, den gör det också genom att ta människors tid i anspråk: ”Det tar sin 
tid att följa TV-programmen. De är bundna till bestämda klockslag och för den som 
ägnar TV ett par timmar varje kväll blir det inte många minuter över för tidningsläs-
ningen.”531 Uppfattningen att televisionen konkurrerar med tidningarna om läsarnas 
tid är inte ovanlig. Något märklig blir den dock när den framförs i morgontidningar, 
som ju når hemmen långt innan de första tv-programmen börjar sändas. 

Senare blir det vanligare att reflektioner över det föränderliga medielandskapet tar 
sin utgångspunkt i det egna mediets perspektiv. Att de olika medierna på ett övergri-
pande nationellt plan bidrar till en mångfald för medborgaren som både läsare, tittare 
och lyssnare hindrar inte att den lokala dagstidningen tillskrivs en särskilt viktig plats 

529 Yngve Möller, Mina tre liv: publicist, politiker, diplomat, 1983, s. 166.
530 ”Levande tidning”, Gefle Dagblad 11/4 1985.
531  Ibid.
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i medielandskapet. Till exempel skriver Tord Bergkvist, Ljusnans chefredaktör 1981-
1986, att: ”Dagstidningen är oumbärlig. Ingen kan vara riktigt informerad om det som 
händer och har betydelse för oss alla utan att ta del av dagstidningarnas information. 
Så är det trots andra massmediers tillväxt. Tidningarna består.”532

Farhågorna om att människorna ska sluta läsa dagstidningarna slår heller inte in, 
åtminstone inte under 1980-talet. Hösten 1988 kunde man på Gefle Dagblad, och två 
år senare i Ljusnan, berätta att tidningarna nått rekordupplagor. Tiderna är goda och 
Gefle Dagblads huvudredaktör mellan 1968-1988, Per Hilding, kunde konstatera att 
”Tidningsläsandet ökar. Spådomarna om att tidningarna inte skulle kunna hålla ställ-
ningarna mot radio och TV har inte slagit in. Det tryckta ordet rubbar man inte så 
lätt.”533 På 1990-talet vände dock upplagorna neråt och reflektioner kring tidningsme-
diets framtid förekommer allt oftare, inte minst i de socialdemokratiska tidningarna 
där också kritiken mot avregleringarna i etermediebranschen är skarp. 

Dagstidningen i ett kommersialiserat medielandskap
I Arbetarbladet 1992 skriver ledarskribenten och den politiske redaktören Rune Sjö-
gren (chefredaktör 1983-1986): ”Etermedierna i all ära, fortfarande är det tryckta or-
det nummer ett. De nyhetsinslag som fladdrar förbi i radio och TV kan på ett helt 
annat sätt breddas och fördjupas i tidningarna som också ger större utrymme åt de 
nära lokala och regionala nyheterna.”534 Nu är det lokaltidningens närhet till läsarna 
som framhålls som dess styrka. I lokaltidningen, menar Sjögren, kan medborgarna, 
till skillnad från i tv, själva medverka i debatten om politiska och andra frågor. Sjögren 
lyfter också fram lokaltidningens betydelse som förmedlare av den lokala handelns 
annonser. Det är alltså som ett forum för ett lokalt offentligt samtal (till vilket alla har 
tillträde om vi får tro Sjögren) och i egenskap av ett lokalt annonsorgan som lokaltid-
ningen fyller sin samhällsfunktion. 

I samma nummer och på samma ledarsida ger ledarskribenten och krönikören 
Kennet Lutti (politisk chefredaktör mellan 1994-2010) sin syn på det föränderliga 
medielandskapet och i synnerhet avregleringarna, som inte rymmer några löften om 
en ljus framtid, varken för medborgarna eller för demokratin:

Den s k ”fria” radion som står och väntar bakom hörnet, för att överösa oss med reklam, 
ägs av storfinansen, de stora, borgerliga, massmediakoncernerna ligger i startgroparna 
för att starta egna lokala radiostationer, finansierade av reklamintäkter, de nya svenska 
TV-kanalerna ägs av mediamoguler eller ett konglomerat av kapitalister som bara har ett 

532 Tord Bergkvist, ”Varje dags nyheter – vår tids historia”, Ljusnan 1/12 1984.
533 ”GD ökar igen”, Gefle Dagblad 1/9 1988.
534 Rune Sjögren, ”Förtroendet stimulerar”, Arbetarbladet 14/3 1992. I samma nummer bekräftar 
medarbetaren i TV 4 Alf Lundkvist, tidigare i Arbetarbladet, att tidningsmediet har fördelar i jämförelse 
med tv-mediet: ”När man verkligen vill berätta något är det svårt att få till det på de minuter TV erbjuder.” 
Vidare lyfter han fram just lokaltidningen som den bästa skolan för journalister: ”Alla journalister 
borde börja på en tidning […]. Det är på en lokaltidning som man lär sig jobbet.” Alf Lundkvist ”Från 
notisskrivare på AB till framgångsrik TV-kändis”, Arbetarbladet 14/3 1992. 
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syfte med sina mångmiljonsatsningar: Att tjäna så mycket pengar som möjligt, så snabbt 
som möjligt, på ett garanterat slätstruket och tillrättalagt programutbud.535

Till råga på allt tycks den borgerliga regeringen vara beredd att sälja ut radio och tv till 
högstbjudande. Allt detta, som Lutti framhåller som en sorts medielandskapets förfall, 
återverkar på den egna tidningen och dess allt viktigare uppgift att vara en fri röst i 
offentligheten (fri från kapitalisterna men också från det egna partiet). Det är i detta 
sammanhang, det vill säga på den avreglerade mediemarknaden, som lokaltidningens 
uppgifter och funktion enligt Lutti blir viktigare än någonsin. Nu tycks tidningsme-
diets och de lokala dagstidningarnas uppgift vara att från en sorts medial outsiderpo-
sition stå för det som de kommersiella mainstream-medierna varken förmår eller vill. 

Den dystra bilden av det kommersialiserade medielandskapet återkommer tre år 
senare i Kuriren. Sören Thunell (chefredaktör och ansvarig utgivare 1978-1995) skri-
ver i samband med att han lämnar tidningen att ”den breda informationen i mor-
gontidningen inte kan ersättas av etermedierna, vare sig på riks- eller lokal nivå”.536 
Thunell är, liksom Kennet Lutti var tre år tidigare, kritisk mot den ”stenhårda kom-
mersialisering” som enligt honom leder till ”förflackning och enfald”. Vad han efterly-
ser är en aktiv mediepolitik som syftar till att ”välinformerade medborgare ska ta del 
i det demokratiska arbetet”. Han vill att staten ska få bättre möjligheter att ”agera på 
etermedieområdet”. 

Den kommersiella lokalradio som Birgit Friggebo sjösatte kan inte med bästa vilja i värl-
den betraktas som viktig bärare av seriös nyhetsjournalistik. TV har inte levt upp till de 
förväntningar som skapades då avtalet med staten skrevs. Få bestrider att det allt hårdare 
underhållningsvåldet i TV-utbudet spelar en negativ roll. En starkare reaktion från an-
svarsmedvetna medborgare kan ge kulturministern den politiska styrka som krävs för att 
sätta gränser inom ett område som präglats av passiv låtgåpolitik.537

När det egna mediet nu upplevs hotat ropar Thunell på staten, som enligt honom mås-
te ingripa för att ställa medielandskapet till rätta efter att det under borgerlig vansköt-
sel tillåtits växa vilt. I medielandskapet måste en fast hand styra så att inte det mediala 
ogräs, som andra medier tycks vara i både Thunells och Luttis syn, skall ta över helt. 

Lugnande besked från experterna
När Gefle Dagblad firar sitt hundraårsjubileum 1995 publiceras intervjuer med medie-
forskarna Lennart Weibull, Karl Erik Gustafsson och Stig Hadenius om dagstidningar-
nas framtid. Alla tre kan, med vissa reservationer, ge det lugnande svaret att den lokala 
dagstidningen har en framtid också i det förändrade och föränderliga medielandska-
pet. Framförallt bekräftas att det är just det lokala perspektivet som är lokaltidningens 
styrka. Stig Hadenius menar dock att ”trenden att bevaka närområdet mer och mer 
535 Kennet Lutti, ”’Ingen enkel bolagsaffär’”, Arbetarbladet 14/3 1992.
536 Sören Thunell, ”Medierna och demokratin”, Hälsinge-Kuriren 30/12 1995.
537 Ibid.
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inte [får] överdrivas”. Lokaltidningen måste fortfarande ha en utblick mot världen: 
”har det hänt något riktigt stort i utlandet och man ändå ger en trivial lokalhändelse 
all plats blir det nästan löjligt.”538 Hadenius tar även fasta på tidningsproduktens flexi-
bilitet som en konkurrensfördel:

En tidnings innehåll är avsevärt mer tillgänglig än undermenyerna på en bildskärm. Att 
ta med sig datorn i sängen på söndagsmorgonen och långläsa, nja. Tidningen är bara att 
slå upp och bläddra. Jämfört med radio och TV bestämmer du själv när du vill ta del av 
innehållet.539

Lennart Weibull säger enligt artikeln att ”kombinationen av att vara lokal, men sam-
tidigt bred, är tidningens styrka” och han menar att ”den primära informationen även 
fortsättningsvis kommer att hämtas ur den tryckta tidningen” eftersom ”bra TV” krä-
ver en snabbhet som gör den ytligare än dagstidningen.540 Även Karl-Erik Gustafsson 
kan ge en ljus bild av den lokala dagstidningens framtid eftersom den ”innehåller så 
oerhört mycket mer information än vad andra medier gör, mixen av annonser, nyheter 
och praktiska upplysningar är oslagbar”. Tidningens särdrag som medium, vilket ock-
så gör den unik, är enligt Gustafsson dess ”förmåga att vara en hjälpreda i vardagen”.541

På själva jubileumsdagen betonas än en gång tidningsmediets fördelar, denna gång 
på Gefle Dagblads ledarsida. Liksom tidigare framhålls att dagstidningens stora ut-
rymme möjliggör fördjupning och eftertanke:

Den snabba opinionsbildningen står etermedierna för. Där blåser stormen upp snabbt och 
tiden för fördjupning existerar knappast. Morgontidningens styrka är att det skrivna ordet 
finns kvar, ger möjligheter till kontroller och till debatt mellan många parter. Tidningen 
är en plats för analys och eftertanke. [---] Medan TV:s skärmar fjärmar människorna från 
varandra närmar tidningens debattplatser – mötesplatserna för det allmänna samtalet – 
människorna till varandra.542

När dagstidningsmediet inte längre kan göra anspråk på att vara snabbast eller på att 
vara det medium som sätter sina läsare i förbindelse med den stora världen betonas 
istället lokaltidningens lokala förankring. Även i Kuriren lyfter Sören Thunell fram 
tidningens roll som en samlande kraft i det splittrade medielandskapet där publikerna 
blir alltmer fragmenterade.

Det har inte saknats spådomar om att tidningens roll är på väg att urholkas. I takt med 
att utbudet i etermedierna ökar. I själva verket är det tvärt om. När vi inte längre tittar 
på samma tv-program blir tidningen det enda gemensamma mediet. Lokaltidningen be-
tyder mycket för att stimulera till engagemang i hemortens utveckling. Händelser i den 
egna kommunen får en mera framskjutande plats på den medborgerliga dagordningen. 

538 Henrik Kindvall, [Utan rubrik], Gefle Dagblad 31/10 1995.
539 Ibid.
540 Ibid.
541 Ibid.
542 ”Demokrati och humanism”, Gefle Dagblad 11/4 1995.
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[---] När åsikter och fakta speglas i tidningen bidrar det till att fördjupa den kunskap och 
de samtal ur vilka demokratin hämtar sin styrka.543

Men de samtal som tidningsläsarna kan föra med varandra handlar inte bara om så-
dant som stärker demokratin. Genom lokaltidningen kan läsaren bli en del av den 
lokala gemenskapen. I Ljusnan framställdes lokaltidningens styrka just som ett sätt att 
få kontakt med verkligheten, som nu i första hand har en lokal avgränsning: ”När du 
kommer till jobbet vet du allt om sportresultaten från kvällen före. Du har läst om vil-
ka som fått barn. Och vilka som fyller år. Vår tidning är din kontakt med verkligheten. 
Både ute i stora världen och här på orten.”544 När den här typen av beskrivningar av 
relationen världen-tidningen-läsaren görs på 1980- och 1990-talen är det intressant att 
nästan utan undantag har ordningen i relationen vänts i jämförelse med efterkrigsti-
den: man börjar med, och betonar, det lokala för att sedan mer eller mindre pliktskyl-
digt eller kanske av gammal vana också inkludera den stora världen i bilden av vad 
tidningsmediet förmedlar.

NYHETSFÖRMEDLINGENS VÄRLD KRYMPER
I en prenumerationsannons för Arbetarbladet publicerad i mars 1972 syns jorden foto-
graferad från månen (fotografiet visar den berömda ”jorduppgång” som 1968 fångades 
av astronauterna på Apollo 8). Trots fotografiets externa perspektiv på världen, så är 
perspektivet i annonstexten lokalt. Annonsens rubrik talar om att ”Tidningen du hål-
ler i handen är unik i världen.” Det unika med lokaltidningen är att den fokuserar en 
avgränsad lokal kontext som andra medier ägnar liten eller ingen uppmärksamhet. I 
jämförelse med efterkrigstidens starka betoning på dagstidningen som förmedlare av 
händelser från jordens alla hörn är det lokala perspektivet nu närmast extremt: ”Ingen 
annan bryr sig om att skriva om sånt som bara Du och några till berörs av. Ingen annan 
berättar om Dig själv, Dina grannar, Dina vänner, Dina arbetskamrater, dom Du har 
satt sköta Ditt samhälle, som Din egen tidning.”545 Lokaltidningen säger sig nu vara 
just lokal, en ”specialist på den värld som är Din närmaste omgivning. Utan den skulle 
Du sakna mycket av den kunskap som förenar Dig med oss övriga.”546 

Året efter framhölls i Arbetarbladet fördelen med tidningsmediet framför tv-me-
diet, med hänvisning till just det lokala perspektivet men också till tidningsmediets 
rymlighet: 

Det finns två sorters stora nyheter. Den ena är stor därför att den berör många människor, 
kanske hela världen. Den andra är stor därför att den är hemifrån. Men ett TV-nytt som 

543 Sören Thunell, ”Med glädje och med stolthet”, Söderhamns-Kuriren 23/9 1995.
544 Ljusnan 16/12 1992, annons.
545 Arbetarbladet 2/3 1972, annons.
546 Ibid.
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täcker in både nyheterna utifrån och alla dom händelser som Sveriges mer än hundra 
dagstidningar berättar om, skulle bli ett helt dygn långt.547

Tidningsmediet är inte längre det snabbaste men det är fortfarande det rymligaste. 
Inte ens en bråkdel av det som ryms i en dagstidning får plats i televisionens nyhets-
förmedling. Nyheter hemifrån, som det heter i Arbetarbladet, hittar man inte på tv 
och heller inte i veckotidningar eller facktidningar ”och bara delvis i radion”.548 Lo-
kaltidningens uppgift är nu, i början av 1970-talet, alltså att skildra och förmedla den 
värld, som etermediernas med sitt nationella och övergripande perspektiv inte får syn 
på. Här återkommer också argumentet att tidningsmediet är bättre därför att det ger 
läsaren tid till reflektion och eftertanke: ”Visst kan radio och TV ofta vara snabbare 
förmedlare av större och allmänna nyheter, men dessa snabbt förbipasserande ord och 
bilder ersätter inte behovet av att i den egna tidningen får materialet samlat, samman-
fattat och bevarat för närmare granskning och eftertanke.”549

Citatet rymmer två typiska argument för den lokala dagstidningens fördelar jäm-
fört med tv-mediet, dels den ofta förekommande formuleringen om tv-mediets snabbt 
förbipasserande ord och bilder, dels formuleringen om att lokaltidningen är läsarens 
eget medium. Medan televisionen kommer utifrån, från en avlägsen, mer anonym och 
opersonlig avsändare (i Stockholm), så ingår den lokala dagstidningen på ett naturligt 
sätt i läsarens livsmiljö. Det är inte ovanligt att den lokala dagstidningen till och med 
beskrivs som en vän vilket frammanar en privat, nästan intim, relation mellan läsaren 
och tidningen. Lokaltidningen bryr sig om, och rapporterar om sådant som ligger nära 
läsaren eftersom den finns i, och är den del av, samma lokala värld. 

På 1970-talet blir det alltså mer självklart att tidningarna framställer sig som just 
lokala nyhetsförmedlare. I Ljusnan, till exempel, publiceras i december 1976 en rad 
prenumerationsannonser med budskapet att en tidningsprenumeration är billig i 
jämförelse med mycket annat, till exempel krogbesök. Det värde som läsaren får för 
pengarna är stort och kommer sig framförallt av att han eller hon får ”massor med 
nyheter – till stor del lokala händelser, artiklar, bilder, serier och köperbjudanden samt 
information om vad som händer och sker både i din egen bygd och ute i världen.”550

I ett tredje exempel från Arbetarbladet, denna gång från 1977, lyfts än en gång den 
lokala förankringen fram som en fördel, nu i anslutning till lokalidrotten:

Om ditt lag gjort en sensationell värvning så nämner inte Radiosporten ett ljud. Om det 
har svarat för årets idrottshändelse (genom att klå grannlaget i säsongens sista match), 
så vet Sportnytt inte ens om det. För det här är laget som aldrig kommer i TV. Men i 
Arbetarbladet kommer de, eftersom deras matcher är lika spännande som landskamper 
(åtminstone för oss som bor häromkring). Och det är reportrar från Arbetarbladet som 
snackar med laget och skriver om matcherna. Några TV- och radioreportrar har vi sällan 

547 Arbetarbladet 3/1 1973, annons.
548  Arbetarbladet 2/3 1972, annons.
549  Ewert Söderberg, Arbetarbladet, 2/1 1973.
550 Ljusnan 23/12 1976, annons.
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behövt trängas med i omklädningsrummet. Så om du vill veta hur det gått för dem är det 
säkrast att läsa Arbetarbladet. Om du inte själv är med i laget finns det inget bättre sätt att 
få reda på det.551

Här förstärks bilden av att det numera tycks existera två skilda världar, den lokala och 
den nationella. I efterkrigstiden kunde den lokala dagstidningen marknadsföras som 
ett sätt att få överblick över världen bortom det lokala, nu bevakar lokaltidningen den 
lokala värld som åtminstone delvis tycks ha förlorat förbindelsen med den nationel-
la och internationella. I marknadsföringen framträder också en tydlig arbetsdelning 
mellan lokaltidningen och etermedierna där de sistnämnda ägnar sig åt den stora värl-
den medan den lilla värld där läsaren lever sitt liv speglas och förmedlas i den egna 
lokaltidningen. I Arbetarbladets annonser på 1970-talet framträder ytterligare en skill-
nad mot hur lokaltidningarna på 1950- och 1960-talen framställde sig som vägen till 
verkligheten via den globala överblicken. Nu är den omvägen inte längre nödvändig 
eftersom världen i den lokala dagstidningen sammanfaller, inte med jorden i sin hel-
het, utan med läsarens livsmiljö och lokala sammanhang.

Det maskineri som var en central bild av både tidningen och samhället i efter-
krigstiden återkommer, även denna gång illustrerad med kugghjul. I Ljusnan 1967 
ges en bild av hur läsaren, genom tidningen, så att säga kan ”haka i” lokalsamhället. I 
annonsen ”Vår tidning Ert kontaktorgan för 1967” finns en illustration som föreställer 
två kugghjul, ett litet och ett stort. I det lilla kugghjulet ser man en man som läser sin 
dagstidning. I det stora kugghjulet cyklar eller promenerar människor på en gata som 
går mellan några höghus och villor. I fonden skymtar en industri och över alltsamman 
skiner solen. Det stora kugghjulet är det samhälle som läsaren sägs få kontakt med ge-
nom tidningen. Perspektivet är lokalt och beskrivningen av tidningens uppgifter skall 
också förstås i det lokala sammanhanget: ”[Tidningen] speglar vårt samhälle i stort 
och smått. Den lever med. Ger information. Väcker debatt. Läs och följ med […].”552 

Om vi följer illustrationens uppmaning att se lokalsamhället som ett maskineri 
vars funktion förutsätter att de olika kugghjulen hakar i varandra på ett bra sätt så 
att hjulen kan snurra och maskineriet fungera, så är alltså den lokala dagstidningens 
funktion i maskineriet att se till att de olika delarna hänger ihop och fungerar tillsam-
mans. Man skulle kunna säga att Ljusnan vill framställa sig som smörjmedlet i det 
lokala samhällsmaskineriet. Det intressantaste med Ljusnanannonsen är, i jämförelse 
med den tidigare så starka betoningen på de stora perspektiven, att maskineriet är 
betydligt mer avgränsat än tidigare. Tidningen är fortfarande en del av ett samhälls-
maskineri men ”samhället” utgörs nu av tidningens spridningsområde.

Ett annat exempel på hur det lokala kunde betonas finns i den helsidesannons för 
A-pressen, som publicerades i Kuriren 1979. I annonsen sätts likhetstecken mellan 
Kuriren, Pravda och Daily Mail. De tre sinsemellan mycket olika tidningarna har det 

551 Arbetarbladet 26/12 1977, annons.
552 Ljusnan 2/1 1967, annons.



178  |  LOKALPRESSENS SJÄLVBILDER 1920-2010

gemensamt att de är lika viktiga: ”Lika viktig som tidningen i den stora världsstaden är 
för sina läsare, lika viktig är lokaltidningen för sina läsare. På sin ort. [---] Det är alltså 
inte storleken det kommer an på. Det är närheten.”553

Från slutet av 1960-talet blir det lokala perspektivet alltså mer framträdande i de 
självbeskrivande texterna. Det är rimligt att, åtminstone delvis, se denna relativt snab-
ba förändring från betoningen på den lokala dagstidningens globala överblick till en 
allt större fokus på det lokala som ett svar på tv-mediets stora och snabba utbredning 
och inte minst dess nyhetsförmedling. När TV2 startar sina sändningar 1969 har te-
levisionen nått en närmast total spridning i de svenska hemmen och lokaltidningens 
läsare är nu, med ytterst få undantag, också tv-tittare.

Om tidningarna förr hade det gemensamt att de ingick i det världsomspännande 
nätverket för nyhetsförmedling, så är den gemensamma nämnaren nu att alla tidning-
ar, stora som små, egentligen är lokaltidningar – i Söderhamn såväl som i Moskva och 
London. 

Världen sammanfaller med spridningsområdet
I Gefle Dagblad betonades att tidningen är just en lokaltidning i en rad annonser pu-
blicerade under 1980. I en av annonserna bestod rubriken av påståendet ”Visst är de 
lokala nyheterna de mest intressanta!”.554 Gefle Dagblad är enligt annonsen ”en bra 
lokaltidning” varför det är genom den som de intressantaste nyheterna förmedlas. I 
annan annons i samma kampanj visades under rubriken ”Lokaltidningen vill de inte 
vara utan” fem personer som läser var sin tidning. Gefle Dagblad presenteras som ”sta-
dens och bygdens tidning” och bokstaven ”O” i ordet ”Lokal” är en piltavla mot vilken 
en pil är på väg i hög fart.555 Piltavlan representerar spridningsområdet och att ”träffa 
rätt” innebär alltså att man håller sig inom det. Det som hamnar utanför piltavlan är 
per definition en miss i lokaltidningens perspektiv. 

I slutet av 1980-talet har Arbetarbladet tagit ”Förnyelsens tidning” som sin slogan. 
En del av förnyelsen består i att ytterligare öka tidningens lokala fokus. På nyårsaftonen 
1989 berättar man följaktligen att ”vi satsar ännu mer på den lokala journalistiken”.556 
Samma dag publiceras en särskild bilaga om tidningen inför 1990-talet. Inför det nya 
decenniet berättar Arbetarbladets nyhetschef Sven Johansson att nyheterna är det vik-
tigaste i lokaltidningen. Världen är förvisso full av stora händelser och skeenden, men

i vårt lokala perspektiv var de nya i ledningen för Folkteatern och Furuvik viktiga nyheter. 
Om detta kunde ni läsa först och bäst i Arbetarbladet. Den lokala nyheten kan vara den 
sensationella artikeln med omfattande följder för en mängd människor. Eller den lilla no-
tisen som berör några få, kanske efter ett tips från någon av våra läsare.557

553 Söderhamns-Hälsingekuriren 5/12 1979, annons.
554 Gefle Dagblad 21/2 1980, annons.
555 Gefle Dagblad 19/3 1980, annons.
556 Arbetarbladet 31/12 1988, annons.
557 Sven Johansson, ”Både spännande och mångsidig”, Arbetarbladet 31/12 1989.
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Det kanske mest talande exemplet på att allt större vikt läggs vid det lokala finns i den 
illustration som publicerades vid Arbetarbladets 90-årsjubileum 1992. Under rubri-
ken ”Arbetarbladets värld” visas hur världen numera sammanfaller med Arbetarbladet 
spridningsområde.558 

Illustrationen rymmer ett jordklot med linjer som markerar latitud och longitud. 
Jordklotets yta består dock enbart av A-region 56 (Arbetarbladets spridningsområde) 
som sträcker sig från norduppland mot norra Gästrikland samt inåt landet till Hofors. 
I en jämförelse med de jordklot som förekom i annonserna på 1950- och 1960-ta-
len är det tydligt att Arbetarbladet inte längre, åtminstone inte i första hand, säger sig 
förmedla nyheter från fjärran utan att världen krympt till att omfatta den plats där 
tidningens distribueras och läsarna till största del lever sina liv.

I en helsidesannons på nyårsaftonen 1992 berättar man att ”Bästa sättet att hänga med 
i allt som händer är att prenumerera på en bra nyhetstidning – Arbetarbladet. Vårt ny-
årslöfte är att vara bäst på nyheter – stora som små – även kommande år.”559 I annonsen 
finns tre löpsedlar från det gångna året som understryker att det lokala perspektivet 
och den lokala anknytningen är helt central för tidningen. I två av löpsedlarna berättas 
om brott begångna i närområdet (ett rån i Gimo och narkotikabrott i Sandviken) och 
i den tredje om Niklas från Gävle som varit FN-soldat i Somalia. Arbetarbladet är i 

558 Ulf Nilsson, ”Arbetarbladets värld”, Arbetarbladet 14/3 1992, illustration.
559 Arbetarbladet 31/12 1992, annons.

BILD 12. ”Arbetarbladets värld.” Den 
lokala dagstidningens värld krym-
per samtidigt som den stora världen 
försvinner bortom spridningsom-
rådets horisont. Illustration av Ulf 
Nilsson i Arbetarbladet 14/3 1992. 
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nittiotalets början först och främst en lokaltidning och i annonsen utlovas en intensi-
fierad bevakning av kommunerna i spridningsområdet, det vill säga ”det område som 
är Arbetarbladets värld”.560

Några år senare frammanades också i Gefle Dagblad en värld som krympt. I en 
helsidesannons publicerad i december 1994 berättas att ”Vid horisonten finns globala 
och nationella nyheter, på närmare håll de lokala händelserna”. Gefle Dagblad, som 
enligt sloganen är ”Länets största nyhetstidning”, förmedlar förvisso också sådant som 
händer bortanför horisonten men skillnaden mot förr är att det överhuvudtaget finns 
en horisont eller en gräns som man inte nödvändigtvis säger sig överskrida. Det upp-
höjda perspektiv som förr möjliggjorde en utblick bortanför det lokala har förbytts 
i ett mer jordnära perspektiv som man delar med läsarna. Tidningens och läsarens 
värld sammanfaller hitom den gemensamma horisont, som bildar gränsen för det som 
numera är viktigast, nämligen den gemensamma lokala platsen.

JOURNALISTER OCH ANDRA MÄNNISKOR I FOKUS
I mitten av 1970-talet sker en viktig teknisk förändring i tidningarnas produktion, 
nämligen övergången från blyteknik till offsetteknik. Den innebar en stor förändring 
i tidningsframställningen och så småningom också en genomgripande förändring av 
tidningsföretagens arbetsorganisation. Den nya tekniken var billigare och för redige-
ringen och själva tidningsproduktionen innebar den en större frihet och innehålls-
mässigt fick bilderna större betydelse.561 

I tidningarna beskrivs övergången till offsetteknik som en revolution. Ljusnan tog 
steget till offset 1973 medan Arbetarbladet och Gefle Dagblad gjorde det 1975. I Kuri-
ren, som införde offsettryckning redan 1969, talar man i en återblick om ett epokskif-
te. Med offsettekniken ”rensades de gamla ’maskinskramlande’ sättmaskinerna ut och 
blyhanteringens epok var slut.”562 

Att den nya tekniken sågs som en revolution framgår också om man läser till ex-
empel Gefle Dagblad, där övergången till offset beskrivs enligt följande:

I höst kommer […] Gefle Dagblad att gå över till ny tryckteknik. För våra läsare innebär 
detta först och främst ett bättre tryck, med bättre bildskärpa. För oss som jobbar på tid-
ningen innebär övergången till offset en arbetsrevolution. Omvälvningen blir naturligtvis 
störst på den tekniska avdelningen. Alla gamla maskiner försvinner, nya hypermoderna 
elektroniska och datorstyrda kommer i stället.563

Tjugo år senare beskrivs övergången till offset i en återblick av Gefle Dagblads redige-
rare Lotten Löfblad: ”sätteriet blev klipp-och-klisterverkstad där grafikerna utrustades 

560 Ibid.
561 Sverker Jonsson, ”Tv förändrar världen (1958–1975), Den svenska pressens historia IV, 2002, s. 152.
562 ”Oskar och Rune har upplevt enorm teknisk utveckling”, Hälsinge-Kuriren 23/9 1985.
563 ”Vi firar – Ni får en extra tidning”, Gefle Dagblad 18/4 1975.
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med kniv och vax och fick noggranna skisser från redigerarna att följa. Redigerarna 
levde i en nyvunnen frihet. Nu behövde inte allt ligga strikt och rakt på sidorna.”564

I höjd med 1980-talets början kan tekniken fortfarande användas för att visa på 
tidningens modernitet och utvecklingsbenägenhet. Skillnaden mot tidigare är dock 
att tekniken inte längre utgör en lika central del av självbilden. Den finns där, men 
mest i bakgrunden som ett stöd för det dagliga arbetet. När Ljusnan fyller 70 år 1982 
finns i jubileumsnumret artikeln ”Datorer överallt”, i vilken medarbetaren (och senare 
chefredaktören mellan 1998-2000) Alf Zetterström ger en interiör från den högtek-
nologiska tidningsproduktionen.565Att man vid jubileet visar upp tekniken inne i tid-
ningshuset framhålls också av Zetterström som ett undantag från regeln: ”det här är 
frågor som vi normalt inte tar upp med läsekretsen”. Att man ändå lyfter fram tekniken 
i jubileumsnumret ”är enbart av det skälet att vi vill visa våra läsare att 70-åringen 
egentligen inte särskilt gammal”.566 

Om sjuttiotalet kan beskrivas som offsettiden, så är nästa decennium datorernas 
och en jämförelse görs med tiden då tidningen startade: ”När Ljusnan föddes i början 
av seklet hade radion inlett sitt segertåg över världen. Men om LSI-kretsar, integrerade 
kretsar och skivminnen visste dåtidens människor intet.” Läsaren får veta att Ljusnan 
liksom andra tidningar trycktes med hjälp av bokstäver och tecken gjutna i bly och 
att trycktekniken i princip varit densamma sedan Gutenberg, även om tryckhastighe-
ten gradvis ökat. Datorerna innebar dock en genomgripande förändring: ”En efter en 
har de slamrande sättmaskinerna slagits ut och ersatts av tunna tangentbord och dis-
kret upplysta bildskärmar. Ett stilla knatter hörs från inskrivningsborden, men det är 
konstgjorda ljud för att inskrivaren ska höra nedslagen.”567 Just formuleringen om still-
het i tidningshuset står i kontrast till hur man tidigare gärna och ofta framhöll det larm 
som den hektiska verksamheten och de olika maskinerna åstadkom i tidningshuset. 

Drygt tio år senare, 1995, berättas i Gefle Dagblad hur datoriseringen gick till. I 
den ovan citerade artikeln av Löfblad skriver hon att man gjorde en studieresa till Åbo 
1981 för att titta på datorer varpå ”en kollektiv skräck bröt ur bland oss ordmänniskor. 
Vi fick löfte om att ingen skulle tvingas att använda sådana där hemska skärmar. Men 
de kom – och efter ett tag ville ingen vara utan dem.”568 Datoriseringen rymmer, lik-
som all teknisk utveckling, flera generationsskiften och det senaste beskrivs av Löfblad 
enligt följande: ”Och så för några år sedan kom macarna. Nu var vi förberedda på den 
nya friheten – genom att strikta redigeringsregler införts. Lekstugan från offsettiden 
ville vi inte ha tillbaka.”

I tillbakablicken berättas att arbetet i tidningshusen förändrats i grunden. Den 
strikta uppdelningen mellan olika yrkesgrupper förändrades i takt med att tekniken 

564 Lotten Löfblad, ”Redigerarnas nyvunna frihet”, Gefle Dagblad 31/10 1995.
565 Alf Zetterström, ”Datorer överallt”, Ljusnan 2/10 1982.
566 Ibid.
567 Ibid.
568 Lotten Löfblad, ”Redigerarnas nyvunna frihet”, Gefle Dagblad 31/10 1995.
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gav en allt större frihet i tidningsproduktionen. Datorerna representerar det sista ste-
get mot upplösningen av den gamla ordningen, såväl i tidningsspalterna som i ar-
betsorganisationen i tidningshuset: 

Nu görs sidorna av samma person från ax till kaka. En del av journalister, en del av gra-
fiker som blivit journalister. Massor av dubbelt arbete försvann och därmed naturligtvis 
en del jobb. Men gränserna har också rivits – äntligen. Och själva jobbet blir bara roligare 
och roligare.569

Om man följer teknikutvecklingen parallellt med hur människorna i tidningshuset, 
och i synnerhet journalisterna, framställs så kan man säga att 1970-talet utgör en 
brytpunkt. Från 1970-talet blir de jubileumsartiklar där tekniken utgör huvudsaken 
allt färre. Visserligen förekommer det även fortsättningsvis stolta uppvisningar av de 
senaste investeringarna, men tekniken är inte längre lika central i meningsproduktio-
nen. På 1970-talet och ännu tydligare på 1980-talet är det journalisten som ställs i det 
främsta rummet som representanten och symbolen för att tidningen utför sina uppgif-
ter. Nu är det med andra ord människorna som får representera och symbolisera det 
viktigaste i självbilden.

Journalistiken förändras
I september 1969 arrangerade Gävleborgs journalistförening en pressutställning med 
syftet att visa upp arbetet vid lokaltidningarna men också att upplysa allmänheten om 
pressens och journalistikens roll och betydelse i samhället.570 Utställningen kommen-
terades på Gefle Dagblads ledarsida där man också passade på att korrigera vad man 
ansåg vara unga människors alltför romantiska föreställningar om journalistyrket. 

Journalistens yrke omges många gånger med ett romantiskt skimmer. Det märks ibland 
när unga människor vill pröva yrket att de har ytterligt vaga föreställningar om vad jour-
nalistiskt arbete innebär. Men de har sett vad journalister får vara med om i dramatiska 
filmäventyr och de har läst skildringar där pressfolk gör insatser för att rädda freden eller 
åtminstone rädda mänskligheten från skumma figurer och intressen. En och annan verk-
lighetsbetonad beskrivning av journalistarbetet har också kommit – särskilt på senare år 
– men den typen av realism tyckas inte göra intryck på dem som känner sig förutbestämda 
för arbete i pressen.571 

I artikeln kontrasteras de romantiska föreställningarna om yrket mot vardagen på lo-
kaltidningarna: ”På provins- och lokaltidningar är möjligheterna till historiska insat-
ser ganska begränsade. [---] Det trägna arbetet att förmedla nyhetsstoff från den egna 
bygden rymmer inte alltid så mycket spänning.”572 Fiktionens journalister och journa-
569 Ibid.
570 ”Jubileumsexpon i Gävle överraskande publikmagnet”, Pressens tidning 9/1969. Utställningen 
startade i Gävle den 21 september och vandrade sedan runt till samtliga orter i länet som hade 
dagstidningsutgivning.
571 ”Pressutställning”, Gefle Dagblad 22/9 1969.
572 Ibid.
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listik har ingenting med verkligheten att göra. I verkligheten handlar journalistyrket 
om att utföra ”en viktig uppgift i informationens tjänst” som mer handlar om ”korrekt 
och aktuell information” än om äventyr och spänning. Journalistföreningens pressut-
ställning välkomnas i Gefle Dagblad eftersom den kan ”bidra till att öka förståelsen för 
journalistens ofta mycket svåra arbetsuppgift”. I ledarens påstås till och med att medan 
journalisterna dagligen skriver om andra yrkesgruppers problem och förhoppningar, 
så har de själva ”inte så många tillfällen att berätta om sina egna”.573 

Att de unga journalisterna men också den nya journalistiken var ett problem åter-
kommer i en artikel från 1970 där Erik Brandt, Gefle Dagblads ansvarige utgivare och 
redaktör mellan åren 1951–1968, diskuterar den nya generationen journalister. Brandt 
hävdar att pjäsen ”Nils Johan Andersson m.fl.” (”NJA-pjäsen”), som tidigare gått på 
Dramaten och nu visats i tv, ”är ett skolexempel på hur vårdslöst massmedia nume-
ra kan handskas med det stoff som står till förfogande”.574 Pjäsen, som sattes upp av 
NJA-gruppen (senare Fria Proteatern), beskrivs av Brandt som en politisk kabaré som 
grovt ärekränker flera enskilda personer. Brandt menar att pressen ibland gör sig skyl-
dig till samma ”förakt för vad som hittills gällt för normal anständighet i umgänget”.

Det är en på sätt och vis ny sorts journalistik, framvuxen ur den för all del ingalunda nya 
övertygelsen att tidningspressens uppgift inte bara är att överbringa nyheter och skapa 
politiska opinioner utan också tjänstgöra som övervakare av ”beslutsfattarnas” åtgärder, 
antingen dessa är att finna i de statliga och kommunala förvaltningarna eller i enskilda 
eller statliga affärs- och industriföretag.575

Denna nya journalistik har i och för sig sitt berättigande eftersom den ”svällande byrå-
kratin, inte minst på sociala området” kräver insyn vilket i sin tur kräver kritiskt gran-
skande journalister. Brandt hävdar att det i tidningarna nästan dagligen finns exempel 
på hur myndigheterna tvingas agera med anledning av att flagranta orättvisor påtalats 
i pressen. Men, fortsätter han, ”allra fortast går det förstås om den klagande lyckas föra 
fram sin sak i TV – vårt absolut ’mesta’ massmedium”. 

Den nya journalistiken, som närmare vill granska makthavarna, får enligt Brandt 
sina efterföljare bland många unga journalister. För de som efter avslutad högskole-
utbildning kommer ut i provinspressen utgör dessa nya journalistiska ideal dock ett 
problem: 

De som efter avslutad högskoleutbildning kommer ut i provinspressen skall emellertid 
snart finna att det är ganska svårt att fullfölja dessa ambitioner på – för att använda ett av 
dagens moderord – ”gräsrotsnivå”, där de har människorna tätt inpå sig, där varje vårds-
löshet med omdömena och varje felaktighet omedelbart avslöjas. Och – varför förneka 
det? – det krävs också större personligt mod att angripa myndighetspersoner och kom-
munalpolitiker, med vilka man måste ha ett nästan dagligt umgänge. Varje landsortsjour-
nalist med några år i yrket vet hur svårt det kan vara att sätta sig över personliga hänsyn 

573 Ibid.
574 Erik Brandt, ”Blick mot framtiden”, Gefle Dagblad 11/4 1970.
575 Ibid.
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och säga rent ut vad man egentligen tänker, t.ex. påtala det mygel, som förekommer i alla 
sammanhang, icke minst de kommunala. Det kan också vara besvärligt att komma åt, 
även om det är tämligen uppenbart; därför att vederbörande naturligtvis alltid har finput-
sade och högst hedervärda argument till hands att försvara sig med. Den journalist som 
ger sig in i sådana sammanhang för att sopa rent riskerar att få all lorten på sig själv.576 

Den äldre journalistens kritik av de unga journalisternas, och den nya journalistikens, 
inriktning vilar mot en åtskillnad mellan teori och praktik. Det är en sak att tala om 
kritiskt granskande journalistik i allmänhet och en annan att faktiskt utföra det jour-
nalistiska arbetet i den lokala värld, som man som lokaltidningsjournalist lever i och 
är satt att bevaka. Jämförelsen mellan teori och praktik, till den senares fördel, går 
som en röd tråd genom i princip hela den debatt som föregick etablerandet av statliga 
journalistutbildningar i Sverige.577 Hos de äldre journalisterna var den typiska upp-
fattningen att riktiga journalister bäst tränas i praktiken och att utan de rätta anlagen 
kan ingen, oavsett hur beläst han eller hon är, bli en bra journalist. I Brandts artikel 
skymtar denna konflikt mellan idealen, men i övrigt lämnar den inte många spår i det 
material som ingår i denna studie. Däremot vittnar Brandts artikel om att förändringar 
i synen på journalistiken är på väg att ske i början av 1970-talet.

På 1980- och 1990-talen har journalistiken definitivt professionaliserats om man 
får tro tidningarna själva och om man med professionalisering avser distans till poli-
tiska partier och politiker.

Lokalreportern en riktig journalist
I en särskild bilaga med titeln Möt 1984 med GD publicerad på nyårsaftonen 1983 
presenteras tidningsföretaget och dess olika delar. Chefredaktören inleder med en 
ledare och följs sedan av annonskonsulenten, journalisten, grafikern, direktören och 
tidningsbudet som var och en presenteras på en helsida. 

I Gefle Dagblad fick läsarna möta Pälla Elfström, specialreporter med skola, lands-
ting och kommunfullmäktige som sina specialområden. Elfström har varit på tidning-
en sedan 1969 men har också tidigare erfarenheter från en mindre landsortstidning, 
där arbetet var mer fritt och spontant. Gefle Dagblad, däremot, ”fungerar helt annor-
lunda. Redaktionen drivs framåt rationellt varje dag. Här får journalisterna ta mer an-
svar och det krävs känsla för produkten, tidningen.”578 För att utföra sin uppgift måste 
journalisten enligt Elfström vara kunnig och erfaren. En oerfaren journalist ”kan lätt 
bli förd bakom ljuset”. Som kvinna har hon emellertid en fördel: ”Av erfarenhet vet jag 
[…] att det är lättare att komma som tjej och ställa ’dumma’ frågor utan att det ruskas 
på huvuden. Men det är en sak man absolut inte får vara rädd för.” De dumma frågorna 

576 Ibid.
577 Gardeström, 2011.
578 Osignerad, ”Journalisten”, Gefle Dagblad 31/12 1983.
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är en förutsättning för det allra viktigaste, nämligen att ge läsarna korrekt information. 
Samtidigt beskrivs journalistens arbete också som subjektivt:

Det gäller att vara nyfiken och att kunna formulera sig bra. Och att vara orädd […]. Ibland 
är det ju ofrånkomligt att man gör sig ovän med folk. Speciellt politiker känner sig ofta 
trampade på tårna, men vi får inte låta dem påverka vårt arbete. Vi måste få lägga in egna 
värderingar, det är ju ett subjektivt arbete.579 

Att journalistens arbete beskrivs som subjektivt sätter ljuset på henne som aktör. Hon 
inte bara förmedlar vad andra har sagt utan förhåller sig också kritisk till det. 

Artikeln om Elfström utvecklar sig till något som närmast liknar en rekryterings-
broschyr för journalistyrket. Läsaren får veta att jobbet förvisso är stressigt, men att 
det samtidigt är mycket utvecklande. Journalisten lär sig mycket ”om samhället och 
människan. Man blir insatt i väldigt många ämnen och har lättare förståelse för olika 
händelser runtomkring.” Någon risk att journalisten tröttnar på sitt arbete finns inte: 
”När erfarenheten växer, ökar också behovet av kunskap. Att kunna se längre fram 
och ställa nya frågor för att tillfredsställa sig själv – och andra. – Ett arbete för kreativa 
människor.”580 Den erfarne journalisten springer så att säga före läsarna i kraft av sina 
breda kunskaper och sitt oberoende.

Året efter, 1984, publicerade Ljusnan en bilaga snarlik den i Gefle Dagblad. Även 
här presenteras de olika avdelningarna med hjälp av enskilda medarbetare. Denna 
gång representerades journalisterna av kommun- och landstingsreportern Bengt-Åke 
Olsson. Olsson berättar att ”Journalistik förutsätter en hård kritisk prövning och or-
dentlig källgranskning” och att jobbet ibland kan vara tufft: ”I all samhällsbevakning 
är det lätt att hamna på kollisionskurs med de inblandade särskild om ämnet är extra 
kontroversiellt.”581 

Olsson, själv 32 år gammal, är kritisk mot den yngre nyutbildade generationen 
journalister, som han menar ”är lite för trendiga, ibland är det för mycket gulli-gull…”. 
Problemet med de yngre journalisterna kommer sig av att intagningsproven till jour-
nalisthögskolan förändrats. Olsson menar att de nyutbildade journalisterna visserligen 
inte är dåliga men en att en försämring ändå skett: ”Den gamla intagningen gav mer 
skärpta journalister med större naturlig fallenhet för yrket!”582 Att Olsson själv är en 
riktig journalist, och att tidningen i sin tur utför sin uppgift som granskare, intygas i 
artikeln: 

[D]et [är] viktigt att markera sin integritet som journalist. Uppgiften är att spegla ett ske-
ende på ett allsidigt sätt. I nyhetsbevakningen ska största möjliga objektivitet eftersträvas. 
Mina egna åsikter är helt ointressanta. Ibland är jobbet lite extra utsatt. Politiker blir irri-
terade över den närgångna bevakningen.583

579 Ibid.
580 Ibid.
581 ”Journalisten”, Ljusnan 1/12 1984.
582 Ibid.
583 Ibid.
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Oberoendet garanterar att journalisten och tidningen kan vara närgångna i sin kritiska 
granskning: ”som journalist gäller det hela tiden att tänka på att man inte blir en me-
gafon för makthavarna.” Journalisten och tidningen utför sitt krävande arbete för ”den 
vanliga människan som oftast inte har några möjligheter att komma till tals”.584

Om oberoendet är nödvändigt för den kritiska granskningen av den lokala politi-
ken, så är friheten på redaktionen dess förutsättning. I artikeln berättar Olsson att ”Vi 
har en frihet på Ljusnan att specialisera oss mot områden som vi är intresserade av. 
Över huvud taget är den journalistiska friheten stor. Jag har t ex aldrig upplevt några 
påtryckningar från ägarsidan. Det är en självklarhet.”585

Att journalisten och journalistiken på 1980- och 1990-talet hade förändrats var te-
mat i Gefle Dagblads veckotidning några dagar före nyårsaftonen 1989. I veckotidning-
ens ledarartikel sammanfattar kulturredaktören Björn Widegren det snart passerade 
decenniet. Artikeln är en hyllning till 1980-talet, som enligt honom inneburit en öpp-
nare anda i samhället. Framförallt är det journalistiken som förändrats och 1980-ta-
let utnämns i artikeln till murvlarnas decennium. Journalistiken har enligt Widegren 
utvecklats från att vara underdånig inför makthavarna till att tuffare och mer kritiskt 
granska dem. Tiden före 1980-talet beskrivs enligt följande: ”Fram till åttiotalet skulle 
murvlar vara samhällsbevarande folkuppfostrare som upplyste menigheten om vad 
som var rätt och riktigt. Fram till dess skulle murvlar knipa käft och göra precis som 
makthavare sa.”586 1980-talets skandaler och affärer – bland annat påpekas att samtliga 
justitieministrar tvingats avgå under 1980-talet – visar att journalisterna granskar och 
agerar på ett helt annat sätt än tidigare. Tidigare, före 1980-talet, var journalisterna 
högaktningsfulla och underdåniga, ”ja, vi var töntar, faktiskt”, skriver Widegren.587

Den stora hjälten i den kritiska tillbakablicken är Jan Guillou, som enligt Widegren 
visat att journalister kan göra karriär på olydnad. Om tidningsmaskineriet, i vilken 
tidningsmannen utgjorde en underordnad kugge, förut användes som en bild av hur 
tidningen löser sina uppgifter, så är det nu journalisternas oberoende som garanterar 
att tidningen fyller sin samhälleliga, kritiska, funktion. Den övergripande bild som 
förmedlas i Widegrens tillbakablick är att det förflutnas journalistik inte höll måttet 
enligt de samtida normerna och idealen.

Från nyhetsjakt till ett mer kontorsartat jobb
I takt med att det lokala perspektivet betonas i tidningarnas profilering hamnar de 
egna reportrarna alltmer i centrum. Samtidigt blir skildringarna av ”nyhetens väg till 
läsaren” mindre dramatiska. Liksom tidigare skildrar berättelserna hela processen från 
händelse till nyhet, men nu är det mer vardagliga saker som får utgöra exemplen. Av 
den tidspress och uppoffring som tidigare sades karaktärisera arbetet märks ingenting.
584 Ibid.
585 Ibid.
586 Björn Widegren, ”Gott nytt år i frihetens tecken”, Gefle Dagblad 29/12 1989.
587 Ibid.
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Till exempel fanns i Kuriren 1985 artikeln ”Från intervju till färdig sida” i vilken 
arbetet vid tidningen presenteras med bilder och korta bildtexter.588 Arbetsprocessen 
börjar i redaktionschefens rum där han går igenom posten och nyhetstipsen. I nästa 
steg är det ”morgonbön på centralredaktionen” där dagens tidning diskuteras innan 
reportrar och fotografer ska skickas ut på sina uppdrag. I den första av bilderna syns 
en reporter och en fotograf som samtalar med en polisinspektör som ”informerar om 
saker som timat”. Därefter följer bilder och bildtexter som beskriver de olika stegen i 
arbetet med det kommande tidningsnumret. 

Det intressanta med berättelsen är att av de sexton fotografierna är det bara i fem 
som man omedelbart ser att det handlar om journalister eller tidningsproduktion. 
Förutom den ovan nämnda bilden av journalisten och fotografen hos polisinspektören 
är det monteraren som sitter vid sitt ljusbord, mannen som sätter in en färdigmonte-
rad sida i reprokameran, tryckarna vid tryckpressen och tidningsbudet som lastar sin 
bil med tidningar. De övriga fotografierna kunde vara tagna på vilket kontor som helst. 

Om man följer bildtexterna så förstärks bilden av att det är frågan om ett arbete 
som inte nämnvärt skiljer sig från andra kontorsarbeten. Arbetsprocessen rymmer 
inga överraskningar, tvärtom är det rutinen som betonas, vilket visar att arbetet utförs 
kunnigt och kontrollerat. I artikelns avslutning berättas att när tryckningen är klar och 
buden kört iväg med tidningarna är sätteriet ”tyst och öde och på redaktionen plock-
ar nattchefen ihop sina prylar och lämnar företaget. Om sådär en 7-8 timmar är det 
morgonbön igen, en ny tidning ska förberedas…”.589 Om man förr gärna berättade att 
i tidningshuset är ingen dag den andra lik, så framträder i Kurirens artikel en motsatt 
bild: varje dag är den andra lik.

I en snarlik artikel i Ljusnan ett år tidigare, det vill säga 1984, visades den ”kompli-
cerade tillvaron” på en tidningen.590 Det komplicerade bestod dock enbart i att arbetet 
sker i många olika steg. I samtliga steg visar bilderna och bildtexterna hur medarbe-
tarna vid de olika avdelningarna lugnt och sansat utför sina uppgifter. Här, liksom i 
Kuriren, visas interiören av ett välorganiserat företag och en rutinartad produktion 
som rymmer få överraskningar. Journalisternas arbete beskrivs till exempel enbart i 
termer av att de ”producerar manuskript” som i nästa steg lämnas till inskrivarna. Det 
enda moment av osäkerhet som nämns i artikeln handlar om tryckeriet, där själva 
tryckningen vanligtvis går fort ”såvida inget inträffar i form av pappersbrott eller an-
dra malörer”. Av de tio bilderna i artikeln är det fem som tydligt visar att det är frågan 
om just ett tidningsföretag. De bilder som visar sådant som ser ut som vanligt kon-
torsarbete är små medan bilderna från monteringen och fotobehandlingen är betyd-
ligt större. Störst är bilden på tryckpressen, som också ges ett eget längre textavsnitt. 
Tryckpressen, berättas det, ”kostade 3,2 miljoner kronor” och är ”den tunga biten” i 
tidningsproduktionen. Att just tryckpressen fick störst utrymme kan bero på att det 
588 ”Från intervju till färdig sida”, Hälsinge-Kuriren 23/9 1985.
589 Ibid.
590 Alf Zettersten, ”Ljusnan modern tidning i gammalt skal”, Ljusnan 1/12 1984.
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är den som tydligast skiljer tidningsföretaget från andra företag. När alla andra för 
utomstående ovanliga maskiner rationaliserats bort kunde tryckpressen fortfarande 
visas upp som något unikt för tidningsföretaget.

När nyhetens väg till läsaren ska skildras på 1980- och 1990-talen är det alltså en 
mer rutinartad bevakning eller journalisternas och redaktionens idéer som får bil-
da utgångspunkt. I Arbetarbladet berättas 1992 om ”Reportagets väg”. Artikeln inleds 
med följande ord: ”På några sidor – med text i presensform och illustrativa bilder – ska 
vi spegla hur ett den 4 mars publicerat reportage blev till. Reportaget om Österfärnebo 
kyrkskolas glesbygdsgymnasium.”591

I början av 1990-talet är det inte längre hela världens händelser som samlas i tid-
ningen, eller någon dramatisk lokal olycka som bildar utgångspunkt för journalister-
nas arbete. Någon nyhetsjakt är det inte frågan om. Nu åker man istället ut i närområ-
det och gör ett planerat reportage om en skola. Borta är all den spänning och tidspress 
som tidigare frammanades kring arbetet. I artikeln berättas att reportageteamet, det 
vill säga journalisten och fotografen, ”anträder bilfärden från [lokalredaktionen i] 
Sandviken till Österfärnebo i god tid. Resvägen är lång och ingen kan på förhand veta 
hur väglaget är. Under natten har temperaturen legat under noll.” 

Mer spännande än så blir det inte. Snarare kan artikeln sägas beskriva en produk-
tionsprocess med många enskilda steg som rymmer ytterst litet utrymme för över-
raskningar. Visserligen påpekas det flera gånger i artikeln att tidningsproduktionen 
sker under viss tidspress och att det gäller att hålla tiden. Till exempel skriver man att 
”även tryckeripersonalen har tiden att kämpa mot. Det gäller att hålla schemat som 
säger att själva tryckningen ska starta 00.10.” Så värst mycket kamp blir det dock inte 
eftersom ”tryckarna på AB är mycket rutinerade och arbetar med ett upphöjt lugn, när 
aluminiumplåtarna monteras in i tryckpressen”. Tidningsmakeriet är en kontrollerad 
produktionsprocess där alla steg och avdelningar arbetar efter ”väl inkört mönster”. 
Liksom i Kuriren och Ljusnan ovan betonas att de flesta dagar är sig lika: ”onsdagsmor-
gonen 4 mars blir som de flesta andra. Fri från irritationsmoment och fylld av nyheter. 
Tidningen kommer i tid. Skolreportaget har nått sin slutstation – prenumeranten.”592

Vid Gefle Dagblads hundraårsjubileum 1995 publiceras en särskild bilaga på temat 
”Framtidens tidning”. I bilagan berättar några av medarbetarna hur arbetet vid tid-
ningen förändrats i takt med den nya tekniken. I en av artiklarna konstaterar tidning-
ens tekniske chef att ”vi står inför en teknisk revolution”.593 Den väntade revolutionen 
handlar naturligtvis om datorer, datorbaserade nätverk och den digitala kommunika-
tion som väntas få betydande konsekvenser för dagstidningarna. Enligt den verkstäl-
lande direktören Jan Cahling är allt möjligt och ”kanske vill våra läsare i framtiden 
hellre ta fram tidningen på sina hemdatorer eller exempelvis på platta datorskärmar 

591 ”Reportagets väg”, Arbetarbladet 14/3 1992.
592 Ibid.
593 Ylva Suneson, ”Grunden är redan lagd”, Gefle Dagblad 31/10 1995.
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som de kan bära med sig under armen”.594 Att dagstidningen på grund av den tekniska 
utvecklingen står inför stora förändringar återkommer som tema i jubileumsbilagan. 
Men mycket har redan förändrats. En av sportreportrarna, Stig-Göran Åberg, berättar 
om skillnaden mellan förr och nu:

Numera sitter man vid den portabla datorn och skriver ned intrycken, och skickar dem 
sedan via telefonnätet. Bara teknik, eller hur? Vill man leva upp till rollen som den alerte, 
alltid aktuella reportern var det alltså bätte förr. Jämför bara två samtal mellan två årtal: 
”Tjena, det är jag. Sitter på Stadions pressläktare. Gärderud har satt världsrekord, koppla 
mig till mottagningen. Jag ryter in grejen på en gång. [---] Eller: ”Hejhej, det är jag på 
Ullevi. Som du såg på teve blev det världsrekord på 400 m häck. Jag skriver 2 000 tecken 
och skickar in den om en halvtimme. TT har väl inte kommit än…? [---] De senaste un-
derverken av portabla datorer går att koppla ihop med mobiltelefonerna – och vips så är 
texten hemma.595

I en annan artikel berättar fotografen Lasse Halvarsson om hur mörkrummet bytts ut 
mot datorn och bildskärmen. För att exemplifiera den stora förändring som teknik-
utvecklingen inneburit för pressfotografer ger även han ett exempel från sportbevak-
ningen: ”Vid VM i Göteborg tog kollegan Peter Widing en bild av invigningen. Enligt 
kameran togs bilden klockan 17.10. [---] Klockan 17.23 fanns bilden tillgänglig på 
Gefle Dagblad och 62 andra tidningar i landet.”596

Förutom tekniken ges i bilagan också exempel på ”hur det kan gå till när en ny-
het hamnar i tidningen”.597 Kontrasten mellan berättelserna om den nya tekniken och 
exemplet på hur innehållet i tidningen blir till är stor. Medan tekniken möjliggör en 
allt snabbare och flexiblare nyhetsförmedling exemplifieras tidningens journalistiska 
innehåll med ett nästintill stillsamt reportage. Reportern Ylva Sunesson skriver att 
”En dag får jag ett tips” och tipset handlar om att Karin Jonsson, som i sin ungdom 
seglat med Briggen Gerda och också var med på dess sista resa till Gävle, ska närvara 
vid kölsträckningen av den kopia av segelfartyget som håller på att byggas. På Gefle 
Dagblad tycker man ”hon är värd ett reportage” i tidningen och Sunesson genomför 
en intervju. Tillbaka på redaktionen går hon igenom sina anteckningar och börjar 
skriva på artikeltexten: ”Jag skriver den direkt i min persondator och när jag är klar 
efter några timmars skrivande sänder jag texten vidare för redigering.” Någon brådska 
är det inte eftersom texten inte ska in i det kommande numret av tidningen ”utan 
lagras några dagar i tidningens huvuddator”. När artikeln publiceras två dagar senare 
”kan Gefle Dagblads läsare ta del av Karin Jonssons berättelse och hennes resor med 
Briggen Gerda. Karin själv får tidningen med posten till Småland efter någon dag.”

Artiklar av det här slaget har naturligtvis länge funnits i de lokala dagstidningarna 
och är i sig inget nytt. Det nya, sett i ett historiskt perspektiv, är att just den här typen 

594 Ibid.
595 Stig-Göran Åberg, ”Konstarten som försvann”, Gefle Dagblad 31/10 1995.
596 Lasse Halvarsson, ”Dagens mörkrum – framför datorn”, Gefle Dagblad 31/10 1995.
597 Christina Vad-Schütt, ”En mycket modern 101-åring”, Gefle Dagblad 31/10 1995.
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av reportage och det rutinartade arbete som föregår det, får beskriva vad det är tid-
ningens journalister gör.

Det är vi som gör tidningen
På 1970- och 1980-talen blev människorna – främst journalisterna men också an-
dra medarbetare – mer centrala i meningsproduktionen vilket kan exemplifieras med 
det helt nya inslag som dyker upp i de stora jubileumsnumren, nämligen att samtliga 
medarbetare presenteras och visas upp med bild. Första gången som denna typ av 
presentation dyker upp är vid Gefle Dagblads sjuttiofemårsjubileum 1970. På själva 
födelsedagen publiceras ett jubileumsnummer uppdelat på två sektioner om samman-
lagt 64 sidor. Den första sektionen, som består av den ordinarie tidningen, har dagen 
till ära en extra framsida. Hela sidan täcks av ett fotografi som visar tidningens med-
arbetare utanför tidningshuset. Fotografiet är taget i ett fågelperspektiv och samtliga 
medarbetare tittar in i kameran. Under rubriken ”Go´morron – det är vi som gör Gefle 
Dagblad” presenteras de 122 medarbetarna: ”Och det är vi som hälsar er från gården, 
plus några till, som gör tidningen […] och här får ni veta vad vi heter och vad vi gör.”598

I samtliga tidningars större jubileer efter 1970 finns den här typen av presentatio-
ner. En förklaring till det kan naturligtvis vara att det nu är tekniskt smidigare att göra 
dem samt att man relativt enkelt kan fylla många sidor i jubileumsnumret med något 
som kan tänkas intressera läsarna. Man kan emellertid också se dem som ett exempel 
på hur meningsproduktionen förändras. Att medarbetarpresentationerna dyker upp 
på 1970-talet visar, vid sidan av betoningen på journalisterna, att människorna blev 
allt viktigare när man skulle visa hur tidningen löser sina uppgifter. 

Tekniken blir i många avseenden mer avancerad men samtidigt också mer lätthan-
terlig och med datoriseringen blir arbetet mer kontorsartat vilket gör det både mindre 
exklusivt och mindre spännande att berätta om. Med datorerna försvinner som sagt 
många av de maskiner och arbetsuppgifter som tydligare skilde arbetet i tidningshuset 
från andra arbeten.

I början av 1980-talet finns i Ljusnan en presentation av samtliga 77 medarbetare. 
Artikeln inleds med konstaterandet att allt blir dyrare vilket också gäller dagstidning-
en som helårsabonnenterna får betala en ansenlig summa för. Men även om prenu-
merationen blivit dyrare, så skriver man att ”knappast något är billigare att köpa än 
dagstidningen”. 

Det är emellertid inte det relativt låga priset som gör dagstidningen till ett bra köp. 
När argumentationen om dagstidningens låga pris förmedlas i anslutning till presen-
tationen av tidningens samtliga medarbetare visar man vari tidningsföretagets kost-
nader består men också det värde som varje tidningsnummer representerar. De 77 
medarbetare som krävs för att producera och distribuera tidningen visar att det bakom 
tidningsnumret ligger många människors arbete och därför också ansenliga kostna-
598 ”Go´morron – det är vi som gör Gefle Dagblad”, Gefle Dagblad 11/4 1970.
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der. Genom att visa upp alla som är involverade i produktionsprocessen kan priset för 
prenumerationen motiveras. Detta nämns dock inte uttryckligen i artikeln, där man 
nöjer sig med att tala om att tidningsframställningen är ett lagarbete:

Att skapa en tidning är i högsta grad ett lagarbete. Mycket av jobbet kommer aldrig synas 
i tryck. Det är journalisterna som syns. Så därför vill vi på den här sidan visa upp a l l a , 
som medverkar till Ljusnans tillblivelse dag efter dag. Här gäller det närmare 80 fast an-
ställda medarbetare och vikarier. Men dessutom medverkar ett antal frilansare, ortskorre-
spondenter och tipsare, utan vilka en tidning skulle stå sig slätt. De är alla oerhört viktiga 
kuggar i maskineriet.599

Även om den tidigare så centrala metaforen om maskineriet används i artikeln, så kan 
man ana att det är ett maskineri där just maskinerna får stå i bakgrunden. Istället är 
det laget som nu beskrivs som ett maskineri, vilket synliggör förskjutningen från tek-
niken till människorna i tidningsproduktionen.

I KONTAKT MED PUBLIKEN
Generellt kan man säga att bilder av läsarna och läsandet blir allt mindre framträdande 
i meningsproduktionen i perioden 1965-1995. Läsaren blir, så kan man sammanfatta 
det, ett generaliserat ”du” som omfattar alla läsartyper oavsett kön, ålder eller social 
status. Tilltalet blir mer allmänt samtidigt som marknadsföringen allt oftare består av 
korta uppmaningar till, eller påminnelser om, att förnya prenumerationen. I en period 
då de allra flesta som kan tänkas prenumerera på en dagstidning också gör det behöver 
inga större ansträngningar ägnas åt att övertala nya läsare att lösa en prenumeration.

Det finns dock ett intressant inslag i marknadsföringen som skiljer sig från de ti-
digare perioderna. På 1980-talet börjar relationen mellan tidningen och läsarna att 
beskrivas som mycket närmare än tidigare – ibland till och med som intim. När tele-
visionen, snart också via kabel, upptar alltmer av publikens tid och uppmärksamhet, 
tycks strategin vara att knyta läsarna närmare tidningen, bland annat genom att be-
skriva dem som medverkande till att den löser sina alltmer lokalt definierade uppgifter. 

I kontakt med läsarna
Ett intressant inslag i marknadsföringen är ordet ”kontakt”. Första gången som det dy-
ker upp i materialet som en beskrivning av relationen mellan läsaren och tidningen är i 
vid nyåret 1974. (Ordet ”kontakt” förekommer naturligtvis också tidigare men då som 
en beskrivning av hur tidningen sätter läsaren i förbindelse med världen.) I samband 
med Arbetarbladets övergång till offsetteknik lovar chefredaktör Ewert Söderberg att 
innehållet i tidningen ska bli bättre. Reportagen ska bli mer lättlästa och bilderna fler. 
Han berättar vidare att i förnyelsen av tidningen ”ingår även en ökad kontakt med 
599 ”Det är vi som gör Ljusnan”, Ljusnan 2/10 1982.
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våra läsare. Ring, skriv, hör av Er.”600 Liknande uppmaningar förekommer då och då i 
samtliga tidningar men det är på 1980-talet som de blir vanligare.

När Kurirens chefredaktör Sören Thunell på nyårsaftonen 1980 sätter punkt för 
året vill han särskilt tacka läsarna för deras engagemang i tidningen. ”För att en tid-
ning skall bli bra”, menar han, ”krävs att läsare och de anställda på tidningen har en 
god kontakt. 1980 blev i detta avseende ett fint år för Kuriren. Allt fler av våra läsare 
tar kontakt med tidningen.”601 Kontakten med läsarna medför både beröm och kritik 
men också idéer och uppslag varför den enligt Thunell är avgörande för om tidningen 
ska bli bra eller inte. Därför önskar han inför det kommande året att ”Kuriren […] i 
nära kontakt med läsarna skall fortsätta att utvecklas till en ännu bättre tidning.”602 
Exakt ett år senare hette det att ”den nära kontakten mellan läsarna och Kuriren märks 
på många områden. Dagligen får vi många telefonsamtal, brev eller besök på våra re-
daktioner. Våra läsare vill ofta bidra med bilder, dikter och mycket annat som gör tid-
ningen intressantare och mera läsvärd.”603 På tidningsföretagen vill man knyta läsarna 
närmare till sig samtidigt som man vill visa sig öppen för deras tips, synpunkter och 
idéer. Inför 1990-talet hette det i Kuriren att man ”ser fram mot att få skildra 90-talets 
händelser. I nära kontakt med våra läsare och annonsörer.”604

Det är tydligt att tidningarna vill engagera läsarna och man vill gärna också kunna 
visa upp bevis på läsarnas engagemang. I Gefle Dagblad, till exempel, berättades strax 
innan julen 1981 om ett önskereportage, som lett till ”lådvis med idéer, tips och upp-
slag”. Läsarnas engagemang ”är sånt som gör oss till Läsarnas Tidning! Det är likadant 
med nyheterna. Människor vänder sig till oss när de har någonting att säga – och får 
det sagt.”605

Just det lokala perspektivet betonades även i Ljusnan, som 1981 presenterades som 
”lokaltidningen för Kilafors – Lingbo – Holmsveden”. I annonserna skriver man att 
”Ljusnans reportrar nu fått ett extra ansvar att för var sitt område. Det innebär att vi får 
lättare att knyta kontakter. Och kan återkomma med regelbundna reportage.” Dagen 
före nyårsaftonen 1982 finns ett fotografi av en av tidningens reportrar samt en pre-
sentation: ”Jag heter Bengt-Åke Olsson. Det är mej du ska ringa om du bor i Kilafors, 
Holmsveden eller Lingbo. Jag är uppväxt i Kilafors och kan bygden bra. Men all hjälp 
behövs – med små som stora nyheter.”606

Några år senare, i en särskild bilaga om Ljusnan, underströks tidningens lokala 
förankring och nära kontakt med läsekretsen. Chefredaktören Tord Bergkvist förkla-
rar att 

600 Ewert Söderberg, ”Nyårslöften”, Arbetarbladet 31/12 1974.
601 Sören Thunell, ”Tack för 1980”, Söderhamns-Hälsinge-Kuriren 31/12 1980.
602 Ibid.
603 Sören Thunell, ”Tack för 1981”, Söderhamns-Hälsinge-Kuriren 31/12 1981.
604 Hälsinge-Kuriren 24/12 1989, annons.
605 Gefle Dagblad 17/12 1981, annons.
606 Ljusnan 30/12 1982, annons.
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Ljusnan försöker stå sina läsare nära. Tidningen är ju till för dem. Alla redaktionens 
medarbetare håller närkontakt med området. Utanför huvudredaktionen i Bollnäs finns 
journalister placerade i Edsbyn, Söderhamn och Järvsö. På det sättet möter vi läsekretsen 
överallt inom spridningsområdet. Ivriga barn kommer med årets första tussilago till våra 
redaktioner och oroliga människor pratar med oss när jobben hotas. Och detta är vår am-
bition – att stå läsarna nära, att vid behov föra deras talan, belysa deras problem, berätta 
om deras glädjeämnen. Tidningen ska vara en del av vardagen för läsarna, och ytterst 
också en sorts trygghet.607

Att det är läsarna och deras vardag som speglas i lokaltidningen underströks också i 
Arbetarbladets satsning på reportageavdelningen ”Mitt i livet”. Lokaltidningen ”ställer 
dig och dina medmänniskor i centrum. Genom intervjuer och reportage belyser vi 
nutidsmänniskans vardag, problem och förhållanden i dagens samhälle.”608 Men tid-
ningen inte bara speglade läsarna och deras liv, vid samma tidpunkt genomfördes en 
annonskampanj i syfte att få läsarna att komma med fler tips. Under rubriken ”Tips 
till tusen” utlovades en tusenlapp för det bästa nyhetstipset varje månad under 1987.609 
Liksom i de andra tidningarna sägs Arbetarbladet spegla läsekretsen men också vara 
beroende av den för att kunna förmedla nyheterna från den gemensamma platsen. I 
jämförelse med efterkrigstidens bilder av lokaltidningen som en förlängning av läsar-
nas sinnen gäller nu, åtminstone delvis, den omvända: det är läsarnas många ögon och 
öron som är villkoret för att lokaltidningen ska lyckas fånga allt det som händer och 
sker i spridningsområdet. Den, åtminstone enligt tidningarna, allt närmare relationen 
till läsarna fick dock sitt tydligaste uttryck i försäkringar om att tidningen egentligen 
är läsekretsens. Ett bra exempel på det finns i chefredaktör Rune Sjögrens julhälsning 
1992 där han uppmanar läsarna att själva bidra till innehållet i tidningen: ”Hör av dig. 
Våra spalter står alltid öppna.”610

En intim relation
I en annons för Gefle Dagblad 1981 skriver huvudredaktören Per Hilding att den lokala 
dagstidningen är ”som ett levande väsen, som Du har i Din närhet varje dag. Just som 
en vän…”. Just detta, att relationen mellan lokaltidningen och läsaren framställs som 
nära eller till och med som intim återkommer i en annan annons för Gefle Dagblad 
1988. Här har tidningen blivit något mer än en vän när förbindelsen mellan läsaren 
och tidningen liknas vid en kärleksrelation. I annonstexten är det tidningen som fråg-
ar läsaren: ”Är det inte dags att det blir allvar i vårt förhållande nu? Du behöver ju inte 
lova evig trohet. Bestäm bara hur länge du vill ha mej, så kommer jag varje vardags-
morgon hem till dej i brevlådan.”611 Även om annonsen är fånigare än vanligt, så är 
den representativ för viljan att framställa tidningen som närmare läsarna än vad andra 
607 Tord Bergkvist, ”Varje dags nyheter – vår tids historia”, Ljusnan 1/12 1984.
608 Arbetarbladet 24/11 1987, annons.
609 Arbetarbladet 1/12 1987, annons.
610 Rune Sjögren, ”God jul!”, Arbetarbladet 24/12 1992.
611 Gefle Dagblad 30/12 1988, annons. 
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medier är. Vid sidan av det återkommande talet om ”kontakt” med läsekretsen kunde 
den nära relationen visas också på andra sätt, till exempel att tidningen är en integre-
rad del av läsarnas dagliga liv, som en del av frukosten. 

Dagen före julaftonen 1992 finns i Gefle Dagblad en helsidesannons där bilderna 
visar dels en frukost (en tekanna och en tekopp, en tallrik med fil och flingor, en frukt 
och en smörgås) dels ett hopvikt nummer av tidningen. Frukosten är ”En bra start för 
magen” medan tidningen är ”En bra start för dagen”. Tidningen, liksom frukosten, är 
en viktig daglig rutin men medan frukosten är nödvändig för kroppen, så är tidningen 
viktig för medvetandet: 

Tidningen gör samma sak för ditt medvetande som frukosten gör för magen. När du läst 
vet du. [---] [D]u vet framförallt vad som händer här på orten. Du läser om var det ska 
byggas nya vägar eller bostadsområden. Om våra lokala idrottsstjärnor och när grannen 
fyller femtio.612

Morgontidningen, vilket Gefle Dagblad varit alltsedan starten, har naturligtvis alltid 
varit en del av läsarnas dagliga rutiner. Kopplingen mellan frukosten och tidningen 
har också gjorts förr, men i mitten av 1990-talet börjar hänvisningar till att tidningen 
är just en del av frukosten, och att den liksom frukosten är en självklarhet, bli vanli-
gare. Nu när man förväntar sig nya omvälvningar med datorernas och internets intåg 
och när upplagorna stadigt, om män fortfarande marginellt, sjunker tycks behovet av 
att frammana den lokala dagstidningen som en självklarhet bli allt större.

DISKUSSION: DEN LOKALA VÄRLDENS SPEGEL
Tiden runt 1970 kan av många skäl beskrivas som en historisk brytpunkt. Man kan, 
som Elin Gardeström, säga att ”efterkrigstiden var definitivt slut”.613 På pressens om-
råde hade en statlig utbildning av journalister etablerats samtidigt som det pågick 
en radikalisering, inte minst bland studenter och ungdomar. I sin avhandling visar 
Gardeström hur branschen och tidningsföretagen upplevde det som problematiskt att 
många av de journalister som utexaminerats från journalisthögskolan var ”röda” och 
”radikala”. Hon skriver att ”när radikala högskolepraktikanter, ofta från en högre sam-
hällsklass och från storstäderna, kom ut på redaktionerna var det inte bara en gene-
rationskonflikt.”614 Konflikten handlade också om att klass och politiska uppfattningar 
krockade. 

Av dessa konflikter syns, med ett undantag, ingenting i det material som ingår i 
denna studie. Däremot framträder i meningsproduktionen intressanta skillnader om 
man jämför efterkrigstidens tidningsman med journalisten. Den viktigaste skillnaden 

612 Gefle Dagblad 23/12 1992, annons.
613 Gardeström, 2011, s. 248.
614 Ibid., s. 243.
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handlar om vad det är som tidningsmannen respektive journalisten – och i nästa steg 
tidningen – sägs göra för läsarna. I nyhetsmaskineriet var tidningsmannen en kugge 
som bidrog till att den lokala dagstidningen kunde förmedla världen. Journalisten, 
däremot, sägs vara en kritisk granskare vars oberoende garanterar att dagstidning-
en fyller sin funktion för läsarna. Den centrala resursen är inte längre en för pressen 
exklusiv teknik utan journalisten och det är hans, numera också hennes, egenskaper 
och kunskaper som säkerställer att de självpåtagna uppgifterna blir utförda på bästa 
sätt. Den förskjutning från förmedling till granskning som sker i profileringen passar 
också väl med dagstidningarnas förändrade perspektiv från det globala till det lokala: 
det är i det avgränsade lokala sammanhanget som journalisten och dagstidningen med 
trovärdighet kan agera granskare.

Den stora förändringen i perioden 1965-1995 är alltså att lokaltidningarna blev 
just lokala, också i meningsproduktionen kring den egna verksamheten. Men bilden 
är inte entydig och skillnaderna är stora mellan hur pressen framställs i anslutning till 
presstödsdebatten och den övriga meningsproduktionen. Omorienteringen mot det 
lokala betydde dock inte att den djupt rotade bilden av pressen som en förutsättning 
för demokratin behövde omprövas, tvärtom. Även om den globala utblicken över värl-
den förbyttes i en mycket lokal bevakning i profileringen, så kan tidningarna också 
fortsättningsvis säga sig fylla en oundgänglig samhällelig funktion på ett nationellt 
plan. När dagstidningen nu bevakar den lokala världen kan den demokratiska upp-
giften på en och samma gång framställas som både universell och exklusiv: Universell 
genom att den lokala dagstidningen ingår som en del i pressen, exklusiv genom att 
uppgifterna utförs i en lokal kontext som (nästan) ingen annan bevakar.

Lokaltidningen närmare på alla plan
När världen, så som den framställs i förhållande till dagstidningen och dess självpåtag-
na uppgifter, krymper förändras bilden av den lokala dagstidningens nyhetsförmed-
ling i jämförelse med efterkrigstiden: Om tidningen förr sade sig överbrygga klyftan 
mellan individens omedelbara omgivningar och resten av världen, så säger den sig nu 
spegla den gemensamma lokala världen. Det lokala perspektivet blir en anpassning 
till en förändrad konkurrenssituation där televisionen, inte minst genom de rörliga 
bilderna, blir en omöjlig konkurrent om ”vägen till verkligheten” – om verkligheten 
också omfattar den stora världen. 

Mellan 1965-1995 diskuteras dagstidningen ofta i förhållande till televisionen. 
Det finns emellertid en skillnad om man ser till hela perioden. I ”tv-åldern” som det 
heter på 1960- och 1970-talen handlar framställningarna om själva tv-mediet och 
dess tillkortakommanden som informationsförmedlare. Televisionen lockar många 
människor vilket är ett problem eftersom tv-mediet inte är fullgod informationsför-
medlare. På 1980- och 1990-talen är utgångspunkten snarare att det mellan de olika 
massmedierna finns en arbetsdelning och att den lokala dagstidningen är särskilt vik-
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tig just för att den, till skillnad från etermedierna, bevakar den lokala världen. Genom 
att skilja det lokala och det nationella åt kan televisionen också definieras som något 
opersonligt som kommer utifrån in i den värld som är lokaltidningarnas och läsarnas. 
Dagstidningen, som nu framställs som närmare läsarna än någonsin, är en del av den 
lokala gemenskapen.

När världen i lokaltidningens perspektiv delas upp i den lilla och den stora kan 
tidningen tydligare och än förr åberopa den lokala gemenskap som man delar med 
läsarna. Det är tydligt att man från tidningarnas sida vill frammana en närhet till lä-
sarna som de nationella etermedierna inte kan ha. Just denna förändring är särskilt 
intressant i jämförelse med hur meningsproduktionen såg ut i efterkrigstiden. Om den 
lokala dagstidningen då var ett medium mittemellan läsaren och världen, en sorts por-
tal genom vilken världen kom in i det lokala och genom vilken läsaren kunde blicka 
ut över världen, så har den nu ställt sig bredvid läsaren i den gemensamma lokala 
kontexten. Det är genom att stå ”på läsarnas sida” som den lokala dagstidningen säger 
sig utföra sina uppgifter till läsarnas tjänst. 

På ett övergripande plan kan man säga att den starka fokus på det lokala, på när-
heten till läsarna och avdramatiseringen av själva tidningsframställningen bidrar till 
bilden av den lokala dagstidningen som något begripligt och konkret. I efterkrigstiden 
var exklusiviteten ett sätt att inge förtroende. I tidningshuset pågick en verksamhet 
som tekniskt och professionellt skilde sig från de flesta företag och arbeten. De säll-
samma maskinerna krävde exklusiva kunskaper och tidningsmedarbetarnas arbete 
mitt i nyhetsfloden skänkte arbetet ett särskilt modernt skimmer. I den alltmer lokala 
dagstidningen står det välorganiserade och rutinartade i förgrunden. Tekniken och or-
ganisationen är ett stöd för att uppgifterna ska kunna utföras, varken mer eller mindre.

Frågan varför tidningarna blev lokala och varför journalistiken skiftade betoning 
från förmedling till granskning har olika tänkbara orsaker. Förändringarna i profile-
ringen är rimligtvis en kombination av medieutvecklingen, förändrade normer och 
ideal inom journalistiken samt att det samhälle för vilket man sade sig utföra de själv-
påtagna uppgifterna genomgått betydande förändringar. Att det, med undantag för 
den politiska debatten om presstödet, finns ytterst små skillnader mellan tidningarna 
antyder att det rörde sig om förändringar som i mycket liten utsträckning var lokala. 
När alla tidningar också självklart definierar sig som allmänna nyhetstidningar blir de 
gemensamma uppfattningarna, normerna och idealen betydligt fler och centralare än 
de politiska skillnader som finns kvar men som får en minskad betydelse i takt med att 
tidningarna också börjar definiera sig som oberoende.615

I slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet framhävs det lokala förankringen 
ännu mer. Om tidningarna på 1980-talet och fram till 1990-talets mitt sade sig stå nära 
läsarna, så börjar profileringen alltmer handla om att den lokala dagstidningen är själ-
615 Allt fler tidningar har markerat sitt oberoende mot partierna och den historiskt så centrala idén om en 
partipress har i höjd med 1990-talet mer eller mindre spelat ut sin roll. Se Lars Nord, Vår tids ledare: en 
studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning, 2001.
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va villkoret för den lokala gemenskapen i en globaliserad och allt mer svåröverskådlig 
värld. Om den stora mediala utvecklingen i perioden 1965-1995, så som den speglas 
i meningsproduktionen, handlade om televisionens expansion, så är det internet som 
i den sista perioden manar till reflektioner om pressens plats och roll i samhället och 
dess framtid. 
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MELLAN DET FÖRFLUTNA OCH 
FRAMTIDEN (1995–)

Frågan för det sista empiriska kapitlet tar sin utgångspunkt i det digitaliserade medie-
landskapet616: Hur formuleras självbilden mitt i den ”digitala revolution” som på de 
flesta områden i samhället och i livet inneburit eller förväntas innebära mer eller min-
dre omfattande förändringar? Vilka aspekter betonas, och hur, i en tid då det förändra-
de medielandskapet av många förutspås bli dagstidningens (i alla fall på papper) död?

Som jag nämnde i inledningen skiljer sig detta sista empiriska kapitel från de tre 
föregående inte bara genom att omfatta en kortare tidsperiod, utan också för att själva 
periodindelningen görs med utgångspunkt i kontexten snarare än i empirin. Men det 
finns också empiriska skillnader som har betydelse för utformningen av detta kapitel. 
En skillnad är att det empiriska materialet är jämförelsevis litet, också om man tar med 
i beräkningen att tidsperioden är kortare. Minskningen i det empiriska materialet för-
delar sig emellertid inte jämnt med avseende på de olika aspekter av dagstidning som 
studeras här. Texter och utsagor om nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen är 
ytterst få. Däremot finns det något fler relevanta och intressanta texter om tidningsfö-
retaget och om publiken. I de empiriska avsnitten nedan är det följaktligen också dessa 
aspekter som hamnar i fokus. Den stora skillnaden mellan den sista perioden och de 
föregående är, som jag också nämnde i inledningskapitlet, att de självbeskrivande tex-
terna generellt blir kortare och att de inte lika offensivt eller med samma självklarhet 
framhåller den lokala dagstidningens betydelse i olika avseenden.

616 I detta kapitel används ordet medielandskap för att beskriva helheten av olika digitaliserade medier 
och kommunikationsformer. Inom medieforskningen brukar medielandskap avse mer eller mindre 
tydligt avgränsade geografiska områden (oftast nationalstaten) inom vilka olika medier och medietyper 
existerar och samspelar. Landskapsmetaforen kan också användas för att beskriva olika analytiska nivåer 
i ett forskningsprojekt, som hos Göran Bolin: ”Analytically, the research questions posed in the research 
program can be found at three levels: the study of the terrain, the map and the simulacrum.” Göran Bolin, 
”Introduction: The Media Landscape of Södertörn”, The media landscape of Södertörn 2002: media use, 
values and everyday life in southern Stockholm, 2005, s. 13. En motsvarighet till landskapsmetaforen finns 
i engelskans ”mediascape”. Begreppet brukar tillskrivas social- och kulturantropologen Arjun Appadurai 
som i sina studier av globalisering använder ”mediascape” för att beteckna såväl de nya möjligheter 
för produktion och spridning som de nya medieteknologierna medför, som de bilder av de större 
sammanhangen som skapas med dessa. Se t.ex. Arjun Appadurai, Modernity at large: cultural dimensions 
of globalization, 1996.
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KONTEXTEN: ETT DIGITALISERAT MEDIELANDSKAP
Den korta perioden mellan 1995 och 2010 rymmer på mediernas område många stora 
förändringar och från 1990-talets mitt kan medielandskapet sägas befinna sig i vad 
Michael Karlsson kallar en ”lågintensiv jordbävning”.617 Den viktigaste förändringen 
de senaste decennierna är digitaliseringen och den mediekonvergens för vilken digi-
taliseringen är en förutsättning. Oavsett hur vi förstår den mediala utvecklingen, den 
digitala konvergensen och dess konsekvenser, genomsyras samtiden av känslan att vi 
lever i en brytningstid.

Medie- och kommunikationsutvecklingen har starkt bidragit till – eller till och 
med utgjort en förutsättning för – den globalisering som så ofta får beskriva de senaste 
decennierna. Publikernas bundenhet till nationalstater och nationalstatligt förankrade 
medier är inte lika självklar som den varit tidigare och överhuvudtaget har föreställ-
ningar om över tiden stabila och homogena publiker komplicerats. Det ökade utbu-
det av allt mer specialiserat medieinnehåll har givit människorna större möjligheter 
att följa sina individuella preferenser i mediekonsumtionen. Detta diskuteras ibland 
som ett problem ur ett övergripande samhällsperspektiv: en ökad segmentering av 
medieutbudet gör att individen kan söka sig till många olika nischade medier med 
utgångspunkt i sina personliga intressen.618 Risken med detta, om man ser det som ett 
problem, är dels att människor i hög grad kan välja bort sådant som de enligt den ena 
eller andra ideala bilden borde ta del av, dels att den finansiella grunden riskerar att 
ryckas undan för allmänna nyhetsmedier och för journalistiken.

Även själva mediebegreppet utmanas. Mediehistorikerns Friedrich Kittler skriver i 
sin hårdciterade bok Maskinskrifter att ”i den allmänna digitaliseringen av information 
och kanaler utplånas skillnaderna mellan olika medier”.619 Den digitala konvergensen 
leder enligt honom till att ljud, bilder, röster och texter reduceras till ”yteffekter” eller 
”gränssnitt för konsumenten” och han slår fast att ”en fullständig digital sammankopp-
ling av alla medier kommer att utradera själva begreppet medium”.620 

Tidningen i brevlådan och televisionen i vardagsrummet har i datorer och mobil-
telefoner, och i synnerhet i en kombination av dem, lösgjorts från sina tidigare mer el-
ler mindre givna former och sammanhang. Nya sätt att konsumera och bruka medier 
har alltså under en relativt kort period förändrat vårt förhållande till medierna. Därtill 
har internet (medium eller distributionskanal?) med såväl illegal som legal fildelning, 
YouTube och de traditionella tv-bolagens streaming-sajter komplicerat frågan om var 
ett specifikt medium börjar och var det slutar. Flexibiliteten har också gjort att den me-
diala tidsuppfattningen börjar förändras, och i förlängningen kanske också ”upplevel-
sen av den moderna tiden och det moderna, dagliga livet”, som Anna Edin formulerar 
617 Michael Karlsson, ”Mediernas teknologiska villkor”, Medierna och demokratin, 2012, s. 109.
618 Ingela Wadbring, ”Medierna och den svårfångade publiken”, Medierna och demokratin, 2012, s. 293. I 
samma bok, se även Lars Nords kapitel ”En massa medier med mindre publik?”, s. 333.
619 Friedrich A. Kittler, Maskinskrifter: essäer om medier och litteratur, 2003, s. 33f.
620 Ibid, s. 34.
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det.621 Som ett exempel nämner hon att tv-tablån, som ”leder publiken genom dagen 
och veckan, och spänner över kalenderårets högtider, festligheter och ledigheter”, hål-
ler på att förlora sin betydelse.622

Även åtskillnaden mellan producent och konsument har blivit svårare att upprätt-
hålla när de kunskapsmässiga och ekonomiska trösklarna för medieproduktion och 
distribution sänks. Medial produktion med näst intill professionell teknisk kvalitet kan 
numera ske med relativt billig och lättanvänd konsumentutrustning.

Kort sagt: nya medier och nya sätt att använda gamla medier har medfört att vissa 
traditionella mediala kategorier håller på att omförhandlas. ”Medium”, som alltid varit 
ett mer eller mindre amorft begrepp, som kan användas för att beteckna mycket olik-
artade företeelser, har blivit än mer svårdefinierat.

Dagstidningen – ett ”gammelmedium”
Det nutida förändrade och föränderliga medielandskapet har, genom teknikens ut-
veckling, avregleringar av mediemarknader, mediekonsumenternas förändrade livs-
mönster etcetera, synliggjort dagstidningsmediet på ett nytt sätt. Till och med är man 
på sina håll, såväl inom forskningen som utanför den, manad att fråga sig vad en tid-
ning egentligen är.623 Från tiden efter millennieskiftet kan den digitala medieutveck-
lingen sägas accelerera i takt med att de mobila uppkopplingarna och plattformarna, 
i synnerhet de så kallade smarta telefonerna och läsplattorna, gör den digitala medie-
konsumtionen alltmer flexibel.

Digitaliseringen av tidningarnas produktion var genomförd redan tidigt på 
1990-talet.624 Det nya i ett historiskt perspektiv är att också dagstidningars innehåll i 

621 Anna Edin, ”I takt med tiden: om tv-tablån som mediehistorisk text”, Svensk television : en 
mediehistoria, 2008, s. 98.
622 Ibid.
623 Till exempel skriver Bob Franklin att ”Newspapers around the globe are in a state of flux, reflecting 
the influence of a number of technological, cultural, economic and political changes. These changes 
are sometimes dramatic, invariably rapid and prompt consideration of three fundamental questions. 
[---] ”What is a newspaper?” [---] ”Who is a journalist?” [---] ”What is the function of a newspaper?”. 
Bob Franklin, ”Introduction”, The future of newspapers, 2009, s. 1. Ett annat exempel är utställningen 
”Tidningar, tidningar” som arrangerades av Kungliga biblioteket sommaren 2009. Förutom att ge 
besökarna inblick i hanteringen av de stora mängder dagstidningar som biblioteket arkiverar ville man 
också ”navigera i det moderna mediesamhället där själva begreppet tidning är oklart”. Utställningens 
övergripande fråga – Vad är en tidning? – kunde följaktligen besvaras på två sätt: dels är tidningen en 
historisk källa värd att bevara för framtiden, dels är den ett medium vars innehåll med nutidens tekniska 
och teknologiska utveckling håller på att lösgöras från sina tidigare mer eller mindre givna former. 
www.kb.se (7/5 2014). Hösten 2012 publicerade Dagens Nyheter en serie artiklar på temat ”pressens 
väsen” där sex inbjudna journalister och redaktörer på olika sätt behandlade frågan ”Vad är en tidning?” 
Artikelserien introducerades enligt följande: ”Nästan varje dag rapporteras om tidningar som hotas av 
nedläggning. Men vad är en tidning? I dag startar DN Kultur en serie om pressens väsen.” ”En svala gör 
ingen tidning”, Dagens Nyheter 25/10 2012.
624 Lowe Hedman, ”Medieföretag utan strategier”, Dagens medieföretag - morgondagens affärsidé, 2002. 
Hedman skriver att tidningarna under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet hanterade de 
ekonomiska problemen bland annat genom att helt digitalisera produktionen och därmed minska sina 
kostnader. 
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allt högre grad distribueras och konsumeras digitalt.625 Medan många av spådomarna 
om dagstidningens död tar sin utgångspunkt i det fysiska pappersmediet, så är de mer 
optimistiska framtidsvisionerna knutna till den digitala dagstidningen. Dagstidnings-
branschen har, som Robert Picard beskriver det, under de senaste decennierna gått 
från att vara en stabil bransch till en bransch i stagnation, åtminstone om vi avgränsar 
oss till USA och Europa och till tidningarnas pappersupplagor.626 Dagstidningsföreta-
gens affärsmodeller utmanas vilket i sin tur påverkar villkoren för journalisterna och 
journalistiken.627 Brian McNair skrev 2006 att politiska förändringar, nya teknologier 
och ett ökat kommersiellt tryck från en globaliserad mediemarknad skulle bjuda de 
lokala medierna nya utmaningar. För lokalpressens del menade McNair att ”the key 
issue is adaptation to a fragmented market of many news providers […] of unpre-
cedented ‘localness’”.628

Några år senare kan vi konstatera att den lokala mediemarknaden, åtminstone än 
så länge, är relativt ohotad från direkt yttre konkurrens. Den fragmenterade mark-
nad där även större, avlägsna, aktörer agerar och konkurrerar lokalt har åtminstone 
ännu inte uppstått i Sverige. Lokaltidningarna är med andra ord fortfarande relativt 
ensamma om den lokala bevakningen även om konkurrensen om läsarnas tid och 
uppmärksamhet ökat.

En annan viktig förändring i anslutning till det förändrade medielandskapet är att 
de traditionella massmedierna inte längre har samma politiska betydelse. Om medie-
landskapet från 1990-talet kännetecknas av en omvälvande teknologisk utveckling, 
avreglering och privatisering, så sker samtidigt i det politiska landskapet en utveckling 
där partipolitiken blir mindre central samtidigt som de kollektiva politiska identiteter-
na blir allt svårare att frammana.629 Redan före 1990-talets mitt blir den gemensamma 
politiska identiteten, som var så central förut, mindre viktig för att beskriva relationen 
mellan dagstidningen och dess läsare.

625 Ulrika Hedman, Läsvanestudien 1986–2010: en tabellrapport, http://www.dagspress.se/images/
stories/Mediefakta/lasvanestudien_pm80.pdf (7/5 2014). Av rapporten framgår att andelen som läser 
morgontidningar på nätet minst tre dagar i veckan ökar från 14 procent 2007 till 22 procent 2010.
626 Robert Picard, ”Shifts in Newspaper Advertising Expenditures and their implications for the Future 
of Newspapers”, The future of newspapers, 2009, s. 76. Franklin, 2009, s. 2f, framhåller att data som World 
Association of Newspapers samlat in (2007) visar att dagstidningsbranschen blomstrar i regioner utanför 
USA och Europa, i synnerhet i Asien och Afrika.
627 Franklin, 2009, s. 7. Colin Sparks menar att allt som bidrar till att förändra affärsmodellen, på gott och 
ont, medför konsekvenser för det politiska livet: ”Unless the people who own commercial news media can 
make money out of them, then there will be no Fourth estate, no investigative journalism, no public forum 
in which contemporary issues can be discussed.” Colin Sparks, ”From Dead Trees to Live Wires: The 
Internet’s Challenge to the Traditional Newspaper”, Mass media and society, 2000, s. 268.
628 Brian McNair, ”News from a small country: the media in Scotland”, Local Journalism and Local Media, 
2006, s. 47.
629 Adam Shehata, Media matter: the political influences of the news media, 2010, s. 42.
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I samma tidningskoncern
Samtliga tidningar i den här studien upplever under perioden 1995-2010 upplagened-
gångar för papperstidningen. Ljusnan och Gefle Dagblad klarar sig bäst med upplage-
minskningar runt 18 procent. Arbetarbladets upplaga minskar med nästan 24 procent 
medan Kurirens upplaga sjunker med hela 31 procent. 

Både Gefle Dagblad och Arbetarbladet blev 1997 dagliga, det vill säga sjudagars-
tidningar. Mellan 1997-2000 gick Kuriren på grund av ekonomiska svårigheter ner 
i frekvens från sex till fem dagar. Från år 2000 ges tidningen åter igen ut sex dagar i 
veckan. Gävletidningarna blev tabloider 2003 vilket åtminstone delvis förklarar det 
ökade sidantalet. Hälsingetidningarna, däremot, har i perioden 1995-2010 ett något 
lägre sidintervall än i den föregående perioden.

Arbetarbladet Gefle Dagblad Kuriren Ljusnan

År Frekv. Sidor Uppl. Frekv. Sidor Uppl. Frekv. Sidor Uppl. Frekv. Sidor Uppl.

1995 6 32-40 29 600 6 30-40 31 500 6 36-40 11 200 6 32-36 14 800

2010 7 48-56 22 600 7 48-56 25 700 6 28-36 7 700 6 28-40 12 200

TABELL 6. Utgivningsfrekvens, sidantal och upplaga 1995 och 2010. I tabellen redovisas det normala sidantalet 
eller det intervall inom vilket sidantalet varierar under året. Källa: Nya Lundstedt, Kungliga biblioteket.

Den upplageminskning, som för samtliga tidningar utom Ljusnan började redan runt 
1990, är representativ för i princip hela dagspressen. En annan utveckling som också 
är representativ för pressen i sin helhet är att ägarna blir färre. En stor och betydande 
strukturförändring i perioden 1995-2010 är att konkurrensen mellan tidningar på fö-
retagsnivå har minskat. Ägarkoncentrationen ökar under 1990-talet och fortsätter in 
på 2000-talet. Det normala i den svenska pressen är att större ägargrupper kontrollerar 
flera självständiga tidningar.630 Som jag nämnde i avhandlingens inledning sker flera 
tidningsaffärer i slutet av 1990-talet och en bit in på 2000-talet som så småningom 
leder till att samtliga tidningar i Gävleborg numera ingår i samma tidningskoncern.

LOKALTIDNINGEN I MEDIEBRUSET
Strax innan julen 1996 publicerar Kuriren en rad helsidesannonser där man inför lä-
sarna berättar att tidningen måste gå ner till femdagarsutgivning på grund av de eko-
nomiska svårigheter som tidningsföretaget dragits med de senaste åren. I annonserna 
betonas tidningens lokala förankring och man frågar sig om den lokala dagstidningen 
fortfarande har en uppgift i ”IT-åldern”. I en av annonserna ställer man frågan ”be-
hövs en lokaltidning i tv-åldern, Parabol-åldern, Internetåldern?” varpå man svarar 

630 Weibull, 2014, s. 18-19. En beskrivning av denna utveckling på 1990-talet finns i Staffan Sundin, 
”Ägarstrategier i svensk privatägd landsortspress under 1900-talet”, Den moderna dagspressen 350 år, 1996.
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”absolut ja! Vem skall annars bevaka det som händer här? I vår stad, vårt område, vår 
trakt”.631

I en annan annons publicerad två dagar senare illustreras tidningens numera själv-
klara lokala perspektiv med hjälp av fyra klockor som tillsammans bildar en ”världs-
klocka” där tiden i olika världsstäder visas. I annonsen visar dock alla fyra klockorna 
samma tid och under dem står inte Los Angeles, London, Paris eller Tokyo utan Sö-
derhamn, Ljusne, Söderala och Norrala, det vill säga orter i tidningens spridnings-
område. Klockorna i annonsen visar tydligt att Kurirens värld är ytterst lokal. Men 
de visar också, på ett skämtsamt sätt, att i tidningens perspektiv är den stora och geo-
grafiskt avlägsna världen inte längre intressant. I annonstexten argumenterar man för 
lokaltidningens uppgift i ”IT-åldern”: 

Det vi har, har vi här. Någon måste ta det lokala perspektivet och se det som ligger nära, 
i vår stad, i vår trakt, bland våra grannar, arbetskamrater, politiker, fackföreningar och 
sportklubbar. [---] I allt tal om IT kan det vara bra att påminna sig att människan som 
konstruktion sett likadan ut i miljoner år. Människan är fortfarande omodern nog att vilja 
hålla saker i händerna. Sen må Internet ge oss global information på sekunden.632

Just formuleringen om att internet ger ”global information på sekunden” är intressant 
i det historiska perspektivet. I takt med att lokaltidningarna blivit allt mer lokala och 
att andra medier och kommunikationsformer för länge sedan överträffat dem i både 
utblick och snabbhet, så blir bilden av dagstidningen den omvända mot vad den var i 
mellankrigstiden och i synnerhet i efterkrigstiden när det var dagstidningen som med 
blixtens hastighet sade sig förmedla information från jordens alla hörn. Nu krävs inte 
längre den exklusiva och dyrbara teknik med vilken dagstidningarna tidigare kunde 
ansluta sig till det världsomspännande nätverket för nyhetsförmedling. Om tidnings-
huset förr var den lokala noden för det internationella nätverket, så blir nätverken nu 
var mans egendom.

Men de nya kommunikationsformerna utgör inte enbart en konkurrent som tving-
ar de lokala dagstidningarna att bli just lokala, de skapar också nya problem för läsarna 
och därmed nya uppgifter för lokaltidningen. Om lokaltidningen förr var ett sätt för 
människorna att orientera sig i den stora världens händelser och skeenden, så är den 
nu, åtminstone i merparten av de självbeskrivande texterna, ett sätt för läsaren att stå 
ut i ”mediebruset”. Till exempel beskriver Hudiksvalls Tidnings verkställande direktör 
Ruben Jacobsson den lokala dagstidningens framtid enligt följande: ”Behovet av in-
formation från närområdet kommer att öka i takt med mediebruset från världen.”633 
Formuleringen om mediebruset är intressant om man jämför med tiden då det var 
den lokala dagstidningen som förde världen in i det lokala. Då bestod utmaningen i 
att förmedla den flod av nyheter som den stora världen genererade, en utmaning som 

631 Hälsinge-Kuriren 14/12 1996, annons.
632 Hälsinge-Kuriren 16/12 1996, annons.
633 Lennart Ersson, ”Han tror på det lokala bladet”, Hudiksvalls Tidning 30/8 1999.
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man sade sig klara med hjälp av exklusiv och dyrbar teknik och med hjälp av kompe-
tenta medarbetare. När man inte längre har lokalt monopol på att vara ”uppkopplad” 
mot världen beskrivs den som ett brus. Det intressantaste i Jacobssons formulering 
i förhållande till bruset är dock att han inte menar att tidningen hjälper läsaren att 
orientera sig i mediebruset utan snarare att vända blicken bort från det och istället 
fokusera mot ”närområdet”.

I samma nummer skriver chefredaktören (mellan 1988-1999) Jörgen Bengtsson att 
”En viktig styrka som HT har, är den trygghet tidningen utgör i en snabbt föränderlig 
värld.”634 På vilket sätt lokaltidningen utgör en trygghet berättas inte men av samman-
hanget förstår man att tryggheten består i att tidningen finns där läsarna finns och att 
den är en välbekant produkt i en tid när mycket annat förvandlats till oigenkännlighet. 
Inte heller hos Bengtsson finns något kvar av den tidigare uppgiften för lokaltidningen 
att överbrygga avståndet eller glappet mellan den lokala och den stora världen. Förr 
sades tidningen knyta ihop bygden med världen och bröt på så sätt människornas 
isolering. Nu är den en trygghet och en stabil lokal punkt i en även för tidningen oö-
verskådlig tillvaro. 

Surr och forsande fraser
En motsvarighet till beskrivningen av mediebruset och den oöverskådliga världen 
finns i Ljusnan en månad senare när chefredaktören (mellan 2000-2003) Dag Eriksson 
skriver att ”En sak […] talar för att morgontidningen finns om 90 år: Mediesurret. 
För redan i dag blir vi dränkta av en störtflod av snabb information. I denna röra 
måste någon göra bokslut en gång om dygnet. Summera, analysera och ge människan 
möjlighet att luta sig tillbaka och fundera.”635 Precis som i Hudiksvall Tidning är det 
medielandskapet och inte världens händelser som producerar den störtflod av infor-
mation som han talar om. Skillnaden är att Ljusnan sägs hjälpa sina läsare att bringa 
ordning i ”surret”.

I exemplen ovan framträder intressanta skillnader i hur världen nu och förr fram-
manades som det grundläggande motivet till dagstidningens uppgift. Om det för var 
den stora världens händelser som den lokala dagstidningen samlade in, bearbetade 
och förmedlade till sina läsare, så består världen nu av en ”röra”, ett ”brus” eller ett 
”surr” som har sitt ursprung i medielandskapet snarare än i en händelserik värld. Yt-
terligare ett exempel på förskjutningen från själva händelserna till medielandskapet i 
beskrivningar av världen finns i den jubileumsledare som Gunilla Kindstrand publi-
cerade vid Ljusnans hundraårsjubileum 2012. I ledaren förmedlar hon en historisk 
betraktelse över det skrivna ordet under de senaste hundra åren: 

När Ljusnan föddes var det skrivna ordet imponerande redan i sig. Många ville inte ens 
pränta sitt namn av risk för konsekvenserna. Trycktes sedan ordet i en tidning fick det en 

634 Jörgen Bengtsson, Hudiksvalls Tidning 30/8 2002.
635 Dag Eriksson, ”Ljusnan 90 år och en titt in i framtiden”, Ljusnan 30/9 2002.
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näst intill monumental tyngd och en stränghet. I dag forsar fraserna omkring oss, som ett 
ständigt sus i världen. Vem orkar sovra? Vem förmår urskilja de viktiga meningarna? Vem 
vänder utsagorna för att se vad som finns där bakom? Jo, just en sådan som Ljusnan.636 

Tidningen har blivit en hjälp för läsaren att få överblick över det som sägs snarare än 
över det som händer. Även förr stod tidningsfolket mitt i en ”fors” men det var en fors 
av händelser som omvandlades till nyheter för att i nästa steg förmedlas till läsarna. Nu 
står alla nedsänkta i en fors av fraser. Skillnaden mellan läsaren och lokaltidningen är 
att den sistnämnda fortfarande har förmågan att urskilja det viktiga. På så sätt fram-
ställs den lokala dagstidningen som ett stöd och en hjälp för läsaren i det föränderliga 
medielandskapet.

En bit in på 2000-talet kan den lokala dagstidningen, vid sidan av att vara en spegel 
av det lokala, också beskrivas som ett sätt att stå ut i en värld som på grund av medieut-
vecklingen blivit om inte outhärdlig så i alla fall oöverskådlig. Om lokaltidningen förr 
sade sig bryta individens isolering genom att ge henne den nödvändiga överblicken 
över världen, så kan man kanske säga att den nu leder läsaren genom det annars oge-
nomträngliga mediebruset. I en sammanfattande bild kan man säga att lokaltidningen 
nu, genom den lokala förankringen, ställt sig på läsarnas sida i en oöverskådlig värld.

EN GEMENSKAP FÖR LÄSARNA
På dagen för Arbetarbladets hundraårsjubileum 2002 domineras tidningens förstasida 
av ett fotografi av en grupp medarbetare med chefredaktören Kennet Lutti i förgrun-
den. Personerna på bilden ler mot kameran och i handen håller de var sitt champag-
neglas. Att det rör sig om ett festligt tillfälle understryks av att flera av dem lagt ser-
pentiner över axlarna. Under fotografiet finns rubriken ”I dag fyller vi 100 år” samt en 
kortare text, som inleds med följande ord: ”Det är inte lätt att skriva i egen sak, inte ens 
på hundraårsdagen. Vanan att skriva för läsarna och ovanan att skriva om oss själva 
sitter djupt.”637 I artikeln framhålls istället att tidningen är till för läsarna: ”Arbetarbla-
det skall vara en vän, ett dagligt sällskap, till nytta och nöje. Vi är till för er. Det är på 
läsarnas uppdrag vi granskar och kritiserar, berömmer och avslöjar, både goda och 
dåliga nyheter.” Följaktligen är Arbetarbladets jubileum en festdag också för tidningens 
läsare: ”i dag är både vi på Arbetarbladet och ni, alla våra kära läsare, värda en skål”. 

I jubileumsnumrets ledarartikel skriver Lutti att inte mycket är sig likt från tiden då 
tidningen grundades. Om Arbetarbladet vid starten 1902 var en given organisatorisk 
del av arbetarrörelsen, så är dagens tidning visserligen ”nära både fack och parti” men 
samtidigt ”fri och stark, självständig, utan band men på gemensam värdegrund”.638 
Även om tidningen fortfarande sägs stå nära arbetarrörelsen, så står den ännu närmare 
636 Gunilla Kindstrand, ”100 år – och alltid ny”, Ljusnan 20/9 2012.
637 Kennet Lutti, ”I dag fyller vi 100 år”, Arbetarbladet 14/3 2002
638 Kennet Lutti, ”Hundra år av hårt arbete”, Arbetarbladet 14/3 2002.
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läsarna oavsett vilka de är. Här kan man säga att det ”kundperspektiv” som följde av 
arbetarpressens omorientering från medlemsblad till allmänna nyhetstidningar når 
sin fullbordan. Tidningen verkar i läsarnas tjänst, och det är enligt en av artiklarna 
i jubileumsnumret ”för läsarnas skull Arbetarbladet funnits i 100 år”.639 Till och med 
framhålls det i en annan artikel att Arbetarbladet ”har varit och är en produkt som 
egentligen skapas av läsekretsen” och att utan läsarnas medverkan ”behövdes varken 
journalister eller tidningar.”640

Vad som egentligen menas med att det är läsekretsen som skapar Arbetarbladet kan 
tolkas på olika sätt. Den rimligaste tolkningen är att man menar att det är läsekretsen 
själv som speglas i tidningen. Den lokala dagstidningen har blivit en spegel inte av 
världen utan av läsekretsen själv och om inte läsekretsen fanns skulle heller inte tid-
ningen behövas. Läsekretsen och tidningen sammanfaller och blir två sidor av samma 
sak. Människorna och det lokala samhälle som de ingår i är detsamma som läsekretsen 
vilket i sin tur är vad tidningen i sitt innehåll speglar. 

Genom att beskriva läsarna som både uppdragsgivare och det som speglas i tid-
ningen hamnar tidningen mål och de ambitioner och syften som finns bakom tid-
ningsföretaget i bakgrunden. Genom att göra läsarna till en del av tidningen osynlig-
gör man med andra ord sig själv. När tidningen och läsekretsen smälter samman kan 
tidningen beskrivas som vägen, inte till överblick över världen, utan till en känsla av 
samhörighet, vilket var vad chefredaktören Mats Åmvall gjorde vid Hudiksvalls Tid-
nings 100-årsjubileum:

[E]n lokaltidning är så mycket mer än enbart en förmedlare av information. Hit kana-
liseras människors känsla av samhörighet, av att höra till, att ingå i ett större samman-
hang och att vara en del i en gemenskap. Det är en hemmahörighet som mer handlar om 
ett inre tillstånd än om geografi. Den tillhörigheten bli sannolikt mer och mer viktig för 
människor i tider av ökad globalisering och sprängda nations- och regiongränser.641 

Den lokala dagstidningen har naturligtvis alltid varit något mer än enbart en förmed-
lare av information. Det intressanta med Åmvalls formulering är att han vid sidan av 
förmedlingen, som i meningsproduktionen tidigare alltid framhölls som själva kärnan 
i lokaltidningens verksamhet, nu betonar lokaltidningen som inte bara vägen till en 
föreställd gemenskap, utan som en förutsättning för den. När tidigare givna gränser nu 
sprängs och det förändrade medielandskapet gjort utbudet närmast oöverskådligt blir 
uppgiften att erbjuda en känsla av samhörighet mer framträdande. Lokaltidningen har 
blivit en garant för att den lokala gemenskapen skall kunna existera.

Att den lokala dagstidningens viktigaste uppgifter också omfattar att upprätta och 
upprätthålla en lokal gemenskap fick sitt tydligaste uttryck i en artikel av Hälsingetid-
ningars chefredaktör Gunilla Kindstrand. Hösten 2012 publicerade Dagens Nyheter en 

639 Siv Jansson, ”Grattis!”, Arbetarbladet 14/3 2002.
640 Lena Åström, ”Så trevligt att redaktörn tog med sig frun…”, Arbetarbladet 14/3 2002.
641 Mats Åmvall, ”Hudiksvalls Tidning”, Hudiksvalls Tidning 11/12 2009.
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serie artiklar på temat ”pressens väsen” där sex inbjudna journalister och redaktörer 
på olika sätt behandlade frågan ”Vad är en tidning?” När turen kom till Kindstrand 
framhöll hon under vinjetten ”Gunilla Kindstrand skriver om lokaltidningens själ” 
två uppgifter för den lokala dagstidningen: För det första ska den förmedla den lo-
kala verkligheten men också ”konstruera” och ”förpacka” den för att på så sätt repre-
sentera och erbjuda läsarna ”en föreställd gemenskap”. För det andra ska den lokala 
dagstidningen ”täta det råkalla glappet mellan deras livsvärld och systemvärlden.”642 
Kindstrand anknyter till Benedict Andersons begrepp ”Föreställda gemenskaper” och 
Jürgen Habermas begreppspar ”livsvärld/systemvärld”.643 I hennes text används dock 
de ursprungligen analytiska och kritiska begreppen normativt, som en beskrivning av 
den lokala dagstidningens uppgifter.

Den lokala dagstidningens uppgift, så som den formuleras av Kindstrand, är inte, 
som förr, att dra samman den stora eller lilla världen inför läsarens blick, utan snarare 
att dra samman läsarna i en lokal gemenskap. Kindstrands arbete som chefredaktör 
omfattar samtliga lokaltidningar i Hälsingland och hon skriver att ”De titlar jag an-
svarar för är alla ungefär hundra år gamla. Vi heter Hudiksvalls Tidning, Ljusnan, Ljus-
dals-Posten och Söderhamns-Kuriren. Vi representerar en föreställd gemenskap i ett 
hörn av Norrland där mycket annat just nu faller isär.”644 

Just detta, att tidningen håller samman det som annars skulle falla isär, visar en ny 
sorts aktörsroll för lokalpressen. Om tidningen som objektiv förmedlare av verklig-
heten tidigare sade sig vara skild från både den värld som den säger sig förmedla och 
läsarna, så har den nu blivit en tydligare aktör på läsarnas sida. Om de avstånd som 
tidningen förr överbryggade var geografiska, så frammanar Kindstrand nu, inspire-
rad av Jürgen Habermas, en annan sorts avstånd, nämligen mellan systemvärlden och 
livsvärlden. I detta sammanhang står livsvärlden för det liv som människorna lever 
på orten och i vilken den abstrakta systemvärlden gör sig påmind genom konkreta 
effekter. Det lokala gripbara livet är skilt från det som formulerar dess villkor och det 
är tidningens uppgift att göra det abstrakta begripligt. Att det finns ett glapp mellan 
det gripbara och det abstrakta, och att detta glapp är ”råkallt”, frammanar en uppgift 
för lokaltidningen som överskrider den traditionella betoningen på nyhetsförmedling 
och opinionsbildning. Lokaltidningen måste då framträda som en aktör på läsarnas 
sida – en ”vän” med gemensamma intressen.

Det finns en stor skillnad mellan att säga sig förmedla och att säga sig konstruera 
världen. I det förstnämnda ingår som ett villkor att man inte är en del av, känslomäs-
sigt, ekonomiskt eller ideologiskt, varken av det som förmedlas eller de man förmedlar 
mellan (en metafysisk extern position som i sig är problematisk: varifrån intar man 
detta tredje perspektiv?). Den som säger sig ”konstruera” gör sig själv och sina egna 

642 Gunilla Kindstrand, ”I den lokala myllan”, Dagens Nyheter 7/11 2012.
643 Se Anderson, 1993, samt Jürgen Habermas, The theory of communicative action. Vol. 2, Lifeworld and 
system: a critique of functionalist reason, 1987.
644 Ibid.
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ambitioner synliga. Frågan blir då: vilka ambitioner har den nutida lokala dagstid-
ningen som till sina uppgifter räknar att konstruera och förpacka en lokal föreställd 
gemenskap? Ett svar är att lokaltidningen på detta sätt framställer sig som en given del 
i det avgränsade lokala livet, på den marknad där man fortfarande är relativt ohotad 
från direkt konkurrens från andra medieföretag. Talet om att konstruera kan också 
tolkas som att man implicit avsvär sig en viktig del av journalistikens ideal, nämligen 
objektiviteten.

När läsarna och läsandet framställs på detta sätt innefattar beskrivningen en myck-
et nära relation mellan tidningen och läsaren. I marknadsföringen framställs inte den-
na närhet i första hand i termer av en lokal gemenskap. Närheten förmedlas oftare 
genom att tidningen visas och beskrivs som en given del av de dagliga rutinerna i 
allmänhet och frukosten i synnerhet. Liksom i slutet av det förra kapitlet följer nedan 
några exempel på hur den lokala dagstidningens framställs som en självklarhet i en tid 
då just dagstidningens självklarhet utmanas i ett förändrat medielandskap.

Tidningen en del av frukosten
Från slutet av 1990-talet är det allt vanligare att tidningen och läsandet framställs som 
ett bra sätt att starta dagen. Det är också typiskt att tonvikten läggs vid den lokala 
nyhetsförmedlingen. I december 1997 genomför Kuriren en prenumerationskampanj 
med sloganen ”Det finns stunder som är obetalbara…”. Gemensamt för samtliga an-
nonser är att de rymmer bilder tagna vid frukosten. På bilderna syns familjemedlem-
mar vid frukostbordet, ensamma eller tillsammans. I de olika annonserna är tidningen 
någonting ”att samlas kring och prata om – varje dag” men också ”en vilsam stund att 
samla tankarna inför den nya dagen”.645 Oavsett om läsningen sker i ensamhet eller 
tillsammans med andra frammanas alltid en trivsam stämning kring läsandet. 

Även om tidningen sägs lösa praktiska problem såsom planeringen av aktiviteter 
till helgen eller av inköpen, så förmedlar annonserna framförallt en smått puttrig in-
teriör från hemmet: ”Tidig morgon, doften av nybryggt kaffe och smörgåsarna ligger 
färdigbredda och väntar. Kuriren finns på plats och allt är uppdukat för en skön stund 
vid köksbordet. [---] Och lika självklar som din frukost ligger den där, din morgontid-
ning – inbjudande och fylld av överraskningar.”646 

Långt senare, i december 2008 och 2009, genomför Ljusnan och Söderhamnsku-
riren en gemensam kampanj där sloganen – ”En del av en bra dag” – på ett bra sätt 
sammanfattar den bild av tidningsläsandet som blivit allt vanligare i prenumerations-
annonserna på 1990- och 2000-talet.647 Även om nyttan med läsandet också framhålls, 
så är tidningens stora värde – om man får tro annonserna – att den ger en rofylld och 
bra start på dagen. I kampanjen innehåller de sex helsidesannonserna ingen annan 

645 Hälsinge-Kuriren 18/12 och 24/12 1997, annons.
646 Hälsinge-Kuriren 24/12 1997, annons.
647 Annonserna under 2008 publicerades i Söderhamns-Kuriren 9/12, 10/12, 16/12, 23/12 och 27/12.
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text än sloganen, som får stå som överskrift till de bilder som utgör annonsernas övri-
ga innehåll. Gemensamt för annonsbilderna är att papperstidningen alltid finns med, 
men den är aldrig i centrum. 

I den första annonsen ligger en hopvikt tidning i ena kanten av bilden medan det i 
bildens centrum pågår ett möte mellan tre personer som alla tittar på en datorskärm. 
Även om det är frågan om en arbetssituation, så berättar de tre tända värmeljusen på 
bordet att det förmodligen är frågan om en frukost på jobbet. I den andra annonsen 
syns den vikta tidningen under en kaffekopp och en croissant och i den tredje annon-
sen ligger den på bordet på ett café. Vid bordet sitter kvinnor ur tre generationer och 
fikar med det lilla barnet i mitten. I den fjärde annonsen har frukosten dukats fram 
och ett ungt par iklädda morgonrockar står och håller om varandra i köket. Mannen 
håller i ett vikt exemplar av tidningen. I den sista annonsen står ett litet barn i förgrun-
den. Hon står i föräldrarnas säng. Föräldrarna ligger fortfarande nedbäddade och läser 
var sin del av tidningen.

Av den lokala dagstidningens traditionella uppgifter, så som de på olika sätt och 
vid olika tidpunkter framhållits under de senaste 90 åren – att fostra, mobilisera, bilda 
eller informera läsarna och därigenom verka för ett demokratiskt och framåtskridan-
de samhälle – syns inga spår. Nu har den lokala dagstidningen blivit ”en del av en bra 
dag” och det som betonas är tidningens plats och betydelse i de vardagliga rutinerna. I 
samtliga bilder utom den där föräldrarna fortfarande ligger i sängen finns kaffekoppar 
med. Argumentet för tidningsprenumeration handlar alltså om att tidningen är en 
självklar del av de dagliga rutinerna och att tidningen, liksom kaffet för många, är ett 
bra sätt att börja dagen. Bilden av tidningen som en produkt som tillsammans med 
andra, inte minst kaffet, utgör den goda starten på dagen frammanar tidningsläsandet 
som mysigt snarare än informativt. Det ena utesluter naturligtvis inte det andra, men 
fokus här ligger på hur tidningarna beskriver och marknadsför sig själva. 

Hur ska Ljusnans och Kurirens kampanj ”En del av en bra dag” förstås? En möjlig 
tolkning är att man inte tycker sig behöva tala om för läsarna varför det är viktigt 
att läsa tidningen, det vill säga att det är en självklarhet. En annan tolkning är att de 
argument som förut var så framträdande – att tidningen gör läsaren informerad och 
engagerad – inte längre är så centrala. Läsaren informerar sig numera i stor utsträck-
ning, och kanske främst, på annat håll. I jämförelse med de tidigare perioderna kan 
man tolka kampanjen, dess slogan och de bilder som ger sloganen sin mening, som 
ett uttryck för att lokaltidningarna nu slutgiltigt förlorat det självförtroende som förr 
genererade budskap om tidningen som ett nav i politiska rörelser och projekt eller som 
en förmedlare av världen och verkligheten. 

Ett annat sätt att tolka kampanjen är att i det förändrade medielandskapet, där 
läsarna sedan länge kopplat upp sig och medieutbudet blivit oöverskådligt, har ansprå-
ken på lokaltidningens funktion för läsarna blivit mer sansade. Tidningen finns kvar i 



MELLAN DET föRfLuTNA Och fRAMTIDEN (1995-)  |  211

människornas liv, men den fyller sin funktion på morgonen och i särskilda samman-
hang (vid sidan av frukosten: till exempel på caféet eller på tågresan). 

Bilden av den lokala dagstidningen som en del av den lyckade frukosten återkom-
mer i Ljusnans jubileumsnummer på tidningens hundraårsdag 2012. I en artikel om 
läsaren Alwa berättas att hon och hennes man, pensionärer sedan ett par månader, nu 
har fått tid att läsa Ljusnan i lugn och ro. Livet, får man veta, leker liksom tidningslä-
sandet: ”I dag är det lugna morgnar, kanske med kaffe och blåbärskaka, och en struk-
turerad genomläsning av tidningen.”648 Att tidningen är en del av rutinerna och därför 
en trygghet framhålls som det viktigaste: ”Vi har alltid haft Ljusnan, säger Alwa. Det 
händer att tidningen inte kommer då den ska. Då blir det fel, tomt, trist. Det finns en 
trygghet i att tidningen kommer och att jag får läsa den. Så har det alltid varit och så 
vill jag att det ska fortsätta vara.”649 Reportern ställer frågan hur det skulle vara om 
papperstidningen försvinner varpå Alwa svarar ”Sluta nu, jag vill inte ens tänka i de 
banorna. Det vore en sorg, lite som att förlora en nära vän.” 

I jubileumsnumret ges även exempel på en mer modern läsare. I en artikel berättas 
om Bollnäsbon Karin som gärna vill följa med i vad som händer varför Ljusnan som 
papperstidning ”har varit ett sällskap vid frukostbordet så länge hon kan minnas”.650 
Karin gillar emellertid inte trycksvärta på fingrarna – eller på bordsduken – varför hon 
hennes sambo har gått över till att läsa tidningen digitalt: ”Varje morgon sitter Karin 
och hennes sambo Kjell hemma i köket på Norrlandsvägen och äter frukost, med var-
sin läsplatta. Kjell läser Ljusdals-Posten och Karin läser Ljusnan. Som prenumerant på 
e-tidningen får man tillgång till alla fyra tidningstitlarna inom Hälsingetidningar, det 
är Ljusnan, Söderhamns-Kuriren, Hudiksvalls Tidning och Ljusdals-Posten.” 

I artikeln framhålls läsplattan som förutsättningen för att läsa e-tidningen. För-
delarna är enligt artikeln många: Karin slipper gå ut till brevlådan på morgonen, hon 
slipper åka till pappersinsamlingen och hennes brevlåda blir inte full av tidningar om 
hon är bortrest några dagar. Men framförallt är läsplattan, liksom läsaren, rörlig. Karin 
berättar att hon inte längre missar vad som står i tidningen eftersom hon alltid har läs-
plattan med sig: ”även när jag är utomlands kan jag logga in och läsa vad som händer 
i Bollnäs”. 

Här kan man kanske säga att åtminstone en del av historien om lokaltidningarnas 
självbilder når en sorts slutpunkt: Förr framhölls det ofta som tidningens uppgift att 
sätta läsaren i förbindelse med världen bortom det lokala. Tidningen kunde lösa sin 
uppgift som förmedlare av världen och verkligheten genom att vara uppkopplad mot 
det världsomspännande nätverket av nyhetsbyråer, som förmedlade händelser och 
skeenden från jordens alla hörn. 

Från nutiden kan vi i en tillbakablick konstatera att tidningarna för länge sedan 
förlorade det lokala monopolet på att vara ”uppkopplade” mot världen. Läsarna, som i 
648 Matts Westin, ”Vill krama sin tidning”, Ljusnan 19/9 2012.
649 Ibid.
650 Lina Kronberg, ”Karin läser Ljusnan på läsplattan”, Ljusnan 19/9 2012.
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Ljusnan 1932 sades ”sväva över riken och länder”651 (se kapitel två), gör det numera of-
tast utan tidningens hjälp, både virtuellt och fysiskt, med hjälp av såväl digitala nätverk 
som lågprisflyg. Kvar på orten finns den lokala verklighet där inga andra medieföretag 
konkurrerar om det lokala perspektivet. Att skriva om den har blivit det centrala i 
lokaltidningens självpåtagna uppgift. 

TIDNINGSFÖRETAGET MELLAN  
KONTINUITET OCH FÖRÄNDRING

För lokaltidningsföretaget, liksom för alla företag, är det nödvändigt att kunna fram-
mana bilder av både kontinuitet och förändring. Förändringen visar att företaget ut-
vecklats och följt med sin tid – att det är tidsenligt. Kontinuiteten, i sin tur, är central 
för företagets identitet. Genom att tala om kontinuitet kan en röd tråd frammanas 
genom all förändring såväl i som utanför tidningsföretaget.

Över tid har kontinuiteten och förändringen frammanats på olika sätt och med 
utgångspunkt i olika aspekter av tidningsföretaget. Medan kontinuiteten kan handla 
om tidningens politiska linje så har inte sällan tekniken fått representera och illustrera 
förändring och utveckling. Ett annat sätt att berätta om utveckling är att fokusera jour-
nalistiken och ställa den samtida mot det förflutna och på så sätt visa på en utveckling. 

Nya journalistiska återblickar
När chefredaktören Rune Sjögren lämnar Arbetarbladet vid julen 1997 skriver han 
en lång ledare där han reflekterar över åren som gått. Framförallt är det de stora för-
ändringarna som lyfts fram. Teknikutvecklingen sedan 1968, då Sjögren kom till tid-
ningen, beskrivs som explosionsartad men ”den publicistiska utvecklingen står inte 
den tekniska efter”.652 För att illustrera den utveckling som journalistiken genomgått 
skriver han att ”de artiklar som jag själv och andra skrev när jag kom till tidningen 
[…] skulle förmodligen hamnat i papperskorgen i dag.” Utvecklingen handlar bland 
annat om att journalistiken blivit friare och mer oberoende vilket är förutsättningen 
för att den ska kunna fylla sin demokratiska funktion. Framförallt, menar Sjögren, 
”har journalistiken […] blivit avsevärt tuffare. Kanske inte till glädje för makthavare, 
men för läsarna. Och därmed har tidningens viktiga roll för den demokratiska utveck-
lingen förstärkts.” 

För att framhålla att tidningen står fri från all yttre påverkan och styrning skriver 
Sjögren att det är dags att avliva myten om att innehållet och åsikterna på Arbetar-
bladets och andra arbetartidningars ledarsidor styrs av partiet. Den stora skillnaden 
mot förr är att chefredaktörerna sedan länge upphört med att också vara partipolitiskt 

651 Ljusnan 23/12-1932, annons.
652 Rune Sjögren, ”Spännande år på AB”, Arbetarbladet 24/12 1997.
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aktiva: ”Det var dessbättre länge sedan den kombinationen avskaffades på s-tidning-
arna.”653

Ett något senare exempel på journalistisk självreflektion finns i Arbetarbladet 2002 
där journalisten Anders Eklind berättar hur tidningen förändrats och utvecklats se-
dan han anställdes 1981. Rubriken, ”Det är rakare puckar i dag” sammanfattar delvis 
vad han kommit fram till när han jämfört Arbetarbladet med tio års mellanrum från 
den 11 september 1961 till och med 2001. ”Den stora omvälvande förändringen”, skri-
ver Eklind, ”skedde mellan 1971 och 1981”.654 Till skillnad från 1971, då tidningen är 
kamrersaktig och inställsam mot den socialdemokratiska kommunledningen, har den 
1981 blivit en tidning ”som inte väjer för det obekväma och som vågar slå mot makt-
havarna”. Eklind beskriver den samtida tidningen som mer sparsmakat redigerad och 
med mindre braskande rubriker: ”Journalistiken är saklig och fri från överdrifter utan 
att för den skull stryka makthavare medhårs.” 

Artikeln har det gemensamt med många andra jubileumsartiklar att den placerar 
den samtida tidningen och dess verksamhet på toppen av en utveckling. Poängen med 
hans historieskrivning är att tidningen blivit mer fristående från makten och arbetar-
rörelsen och att den samtida tidningen därför är mer professionell och distanserad. 

Syftet med dessa journalistiska tillbakablickar är naturligtvis att visa att den samti-
da journalisten och journalistiken på ett mycket bättre sätt bidrar till att den moderna 
lokala dagstidningen utför sina självpåtagna uppgifter. I jämförelse med den samtida 
journalistiken var den gamla i princip värdelös. Det förflutnas journalister var odug-
liga och det som de skrev hör, i ljuset av den nutida bättre journalistiken, hemma i 
papperskorgen. Journalisten och den journalistiska uppgiften har med andra ord för-
ändrats i grunden – till det bättre. 

I en annan typ av återblickar vid jubileerna förmedlas motsatsen, nämligen att ing-
enting egentligen förändrats. Det är budskapet i de berättelser som vill frammana en 
röd tråd, en tidlös kärna eller en själ i tidningsföretaget.

Den röda tråden i tidningsföretaget
Ett vanligt, för att inte säga obligatoriskt, inslag när dagstidningar uppmärksammar 
sina egna jubileer är att det första numrets förstasida publiceras i faksimil. Skillnaden 
mellan det första och det senaste numret är naturligtvis stor och man kan omedelbart 
se att tidningen utseendemässigt genomgått en betydande utveckling. Samtidigt visar 
faksimilen att tidningen funnits länge, att den har en historia och därmed anor. I en 
och samma bild kan alltså två olika sidor av tidningens historia belysas, nämligen kon-
tinuitet och förändring. 

Ett bra exempel på detta finns i Hudiksvalls Tidning vars chefredaktör Mats Åmvall 
på hundraårsdagen 2009 inleder sin ledare med följande ord: ”Förstasidan i den tid-

653 Ibid.
654 Anders Eklind, ”Det är rakare puckar i dag”, Arbetarbladet 14/3 2002.
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ning du just nu håller i handen var den som mötte Hudiksvallsborna för första gången 
för i dag exakt 100 år sedan. Som du ser skiljer det åtskilligt mellan pionjärernas fyr-
sidiga tidningar och den lokaltidning du i dag får hem i brevlådan.” 655 Formatet och 
utseendet har förändrats i grunden men, fortsätter Åmvall, ”det finns trots allt likheter. 
Vi som i dag arbetar på HT förvaltar ett arv som vi har att utveckla och förfina.”656

Åmvalls resonemang om skillnader och likheter, det vill säga att tidningen både 
förändrats och förblivit densamma, vilar mot en åtskillnad mellan å ena sidan arbetet 
med och redskapen för tidningens framställning och, å den andra, själva anledningen 
till att tidningen finns: ”redskapen må ha förändrats i grunden men kärnan i vår verk-
samhet är densamma.” I artikeln beskrivs kärnan i termer av att tidningen säger san-
ningen istället för att stryka sina läsare medhårs. Kärnan, det vill säga det som motstår 
all förändring, är alltså att vara en sanningssägare. 

Åmvalls artikel är typisk i det avseendet att tidningens föränderlighet kopplas 
till formen medan kontinuiteten kopplas till innehållet (bara innehållet kan förmed-
la sanningssägandet, inte formen). Ur ett annat perspektiv kan förhållandet mellan 
kontinuitet och förändring beskrivas som det omvända: det är formen som är relativt 
oföränderlig medan innehållet byts ut varje dag: ingenting är så gammalt som gårda-
gens tidning, brukar det heta. I Åmvalls resonemang om dagstidningens kontinuitet 
kommer den alltså paradoxalt nog till uttryck i det som är mest föränderligt, nämligen 
innehållet. På detta sätt förutsätter varje idé om en tidlös kärna som kommer till ut-
tryck i innehållet att den enskilda dagstidningen har en essens eller ett väsen: bakom 
de oöverskådliga mängder texter som publicerats under hundra års tid finns en urform 
ur vilken varje text emanerar. Uttryckt på ett annat sätt: de texter som publiceras i 
tidningen är oändliga variationer på samma uridé. Inte sällan beskrivs denna uridé i 
termer av tidningens tidlösa själ, anda eller som i Åmvalls text: kärna.

Med nödvändighet måste kärnan i tidningsföretaget formuleras relativt allmänt 
för att kunna framställas som tidlös. Ett bra exempel på detta finns i Gefle Dagblads 
jubileer 1985 och 1995, där tidningens röda tråd beskrivs i termer av att den alltsedan 
starten kämpat för, och senare försvarat, demokratin. Vi jubileet 1985 dras en linje 
mellan det förrförra sekelskiftets kamp för allmän rösträtt och det samtida ”genomor-
ganiserade” och ”institutionaliserade” samhället. Medan den ursprungliga kampen för 
att ”ge röst” åt varje medborgare handlade om att kämpa för en utveckling av samhäl-
let genom allmän rösträtt tycks det 1985 handla om att återigen ge röst åt individer, 
denna gång åt dem som förvisso har rösträtt men som ändå inte hörs: ”Det är […] lätt 
att konstatera att det trots de många år som gått finns en påtaglig släktskap mellan se-
kelskiftets liberala kamp för den enskildas ställning som medborgare och våra dagars 
strävan att ge röst åt de många, de små och de svaga i samhället.”657 I det moderna och 
komplexa samhället där rösträtten sedan länge garanteras alla myndiga medborgare 
655 Mats Åmvall, ”Ett arv att ta vara på”, Hudiksvalls Tidning 11/12 2009.
656 Ibid.
657 ”Levande tidning”, Gefle Dagblad 11/4 1985.
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behövs dagstidningen för att garantera demokratin, vilket den gör genom att ge röst åt 
den lilla människan som kommer i kläm mellan institutionerna. 

Ett liknande tankegång återkommer i Gefle Dagblad i samband med tidningens 
hundraårsjubileum 1995. Nu har emellertid det som tio år tidigare beskrevs som en 
historisk släktskap blivit till en uppgift i obrutet sammanhang från det första till det se-
naste numret av tidningen: ”Opinionsbildning i stora frågor kan ta mycket lång tid. Ett 
exempel bland många är att striden för rösträtt och demokrati pågick under 50 år inn-
an man kunde säga att nu är Sverige ett demokratiskt land. I den kampen deltog Gefle 
Dagblad alltifrån sin start 1895. Fortfarande försvarar vi varje dag demokratin.”658 Mot 
vad demokratin varje dag försvaras berättar inte ledarartikeln.

Gävletidningarna och kampen  
mot nazismen under andra världskriget

I historieskrivningen ges ofta den karaktärsdanande kampen vid tidningarnas start 
stort utrymme. Men det finns också exempel på hur senare händelser och skeenden 
återkommande används för att formulera den önskade självbilden. Till exempel kan 
den som följer Arbetarbladets återblickar på det förflutna från tiden efter andra världs-
kriget till tiden efter millennieskiftet konstatera att den oftast återkommande berättel-
sen handlar om hur tidningen och i synnerhet dess långvarige chefredaktör (mellan 
1910-1948) Nils Sigfrid Norling stod upp mot den svenska censuren och mot nazis-
men.659 Denna berättelse fyller i sin tur en viktig symbolisk funktion i en helt central 
del av tidningens självbild, nämligen att den är och alltid har varit vad man själv be-
skriver som en tidning ”på tvären”, som motsatt sig olika fiender och för samhället och 
människorna negativa idéer och rörelser. Detta visar i sin tur att tidningens ursprung-
liga devis vid starten, att den arbetar för ”en lyckligare mänsklighet”, har substans.

Genom berättelser om hur tidningen redan från början ”ställde sig på tvärs” och 
senare ”stod rakryggad” mot nazismen och indragningsmakten frammanas bilden av 
en fri tidning med en egen, klar och stadig röst. Dessa återkommande inslag i his-
torieskrivningen vill förmedla en bild av att tidningen redan från början, och också 
fortsättningsvis, från den hårda kampen för arbetarna och arbetarrörelsen, via andra 
världskriget och vidare, har en intakt moralisk och ideologisk kompass.

I historieskrivningen 2002 görs en koppling mellan tidningens första år och in-
dragningarna 1942. Ulf Ivar Nilsson, som vid hundraårsjubileet publicerar en bok om 
Arbetarbladets historia, skriver om de första åren att ”många butiker vågade inte öppet 
sälja den röda tidningen utan gömde den under disken. Under andra världskriget blev 
tidningen indragen ett flertal gånger på grund av sin kritiska hållning till Hitler och 

658 ”Demokrati och humanism”, Gefle Dagblad 11/4 1995.
659 Se framförallt Erik Törnfelt, ”En fullbordad mannagärning”, Arbetarbladet 31/3 1948, Yngve Möller, 
”Arbetarbladet 70 år”, Arbetarbladet 14/3 1972, Viljam Wikström, ”’Den farliga röda’ lästes i smyg”, 
Arbetarbladet 13/3 1982, ”I dag fyller vi 85!”, Arbetarbladet 14/3 1987 samt Ulf Nilsson, ”Regeringen 
stoppade AB-artikel”, Arbetarbladet 14/3 1987. Se även Nilsson, 2002.



216  |  LOKALPRESSENS SJÄLVBILDER 1920-2010

svensk eftergiftspolitik.”660 I citatet jämställs hoten mot tidningen i början av 1900-talet 
med hoten under andra världskriget och de konservativa makthavarna i Gävle runt 
1900 med nazisterna. De olika motståndarna får representera ett kontinuerligt hot mot 
tidningens kamp för en lyckligare mänsklighet. För att understryka Norlings betydelse 
som kritiker av nazityskland skriver Nilsson i sin bok att ”Hade Nazityskland invade-
rat Sverige under andra världskriget så hade Arbetarbladets redaktör med all sanno-
likhet varit bland de första som ställts mot en vägg och arkebuserats. Tillsammans med 
män som Torgny Segerstedt och Ture Nerman”.661

Att berättelsen om Norlings kamp mot nazismen under andra världskriget är den 
mest återkommande i Arbetarbladets jubileer efter andra världskriget kan kanske för-
klaras av att just denna händelse är den kring vilken det är lättast att tala om kamp och 
hjältemod. Nazismen som fiende är absolut i den meningen att den helt saknar förso-
nande drag: den som i efterhand kan visa att de stod upp mot den (om än på avstånd 
och indirekt) är per definition en hjälte nästan oavsett från vilket politiskt perspektiv 
denne betraktas. I kombination med att denna kamp också fördes mot undfallande 
censurmyndigheter förstärker bilden av en otvetydig hjälte. I berättelsen om Norling 
kan alltså en hjälte frammanas som samtidigt kämpade mot en totalitär, mordisk, re-
gim och för tryck- och yttrandefriheten. 

Händelserna under andra världskriget är praktiska av den anledningen att de inte 
stöter på några problem i arbetarrörelsens och tidningens övriga historieskrivning. 
Några tvivel kommer aldrig att resas om huruvida Norling och tidningen handlade 
rätt och rakryggat. På så vis utgör händelserna en viktig resurs för den återkommande 
berättelsen om Arbetarbladet som en tidning på tvären, en förkämpe för demokratin 
och ytterst för en ”lyckligare mänsklighet”.

I Gefle Dagblads historieskrivning förekommer också andra världskriget och nazis-
men, om än mer sällan. När perioden behandlas i Tord Bergkvists bok om tidningen 
framhåller han att Gefle Dagblad hade den nödvändiga ”liberala kompass” som gjorde 
att tidningen inte lät sig lockas ut på ideologiska villovägar. Bergkvist skriver att tid-
ningen till en början visserligen höll sig ”rätt avvaktande i kommentarerna men i bör-
jan av 1930-talet var tidningen på det klara med vad som hände.”662 Faktum är dock, 
enligt honom, att Gefle Dagblad var ”den mest klarsynta tidningen i Gävle”.

Bergkvist skriver att Norling i Arbetarbladet ”från början var klar över den ’nazis-
tiska järnhälen’” men framhåller samtidigt att det var en slump att just Arbetarbladet 
och inte Gefle Dagblad införde den artikel som föranledde att tidningen tillsammans 
med 16 andra omfattades av censurmyndighetens största beslag av tidningar 1942:

Att det blev Arbetarbladet och inte Gefle Dagblad som erbjöds den senare fällda artikeln 
om hur nazisterna behandlade motståndsmän i Norge berodde på att gruppen av främst 

660 Nilsson, 2002, s. 104.
661 Ibid.
662 Bergkvist, 2006, s. 61.
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liberala tidningsmän som distribuerade artikeln till en tidning på varje ort ville ha med 
också en socialdemokratisk röst och då låg Sigfrid Norling nära till hands.663

Bergkvist vill visa att det lika gärna kunde ha varit Gefle Dagblad som drabbades av 
censuren. Det visar att det aktiva motståndet mot nazismen är symboliskt viktig även 
långt senare. Genom att beskriva bakgrunden till hur Arbetarbladet kom att ingå i ”det 
stora beslaget” återtar Bergkvist åtminstone en del av den heder och ära som borde 
tillfalla den liberala pressen och Gefle Dagblad. Bergkvist försäkrar också att det för 
Gefle Dagblads del aldrig var frågan om något annat än konsekvent motstånd gente-
mot nazisterna och att tidningen noga publicerade ”attackerna från statsmakterna och 
andra mot Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.”664

Den tidlösa uppgiften
I Arbetarbladet 2002 skriver chefredaktören Kennet Lutti om tidningens första anmä-
lan från 1902 att ”Det är hundra år sedan, men känns så levande och övertygande att 
det kunde gälla också i dag”.665 Han skriver dock att inte mycket är sig likt från de dagar 
då tidningen startades. Om tidningen i begynnelsen framställde sig som arbetarnas 
egen tidning så är dess viktigaste uppgift nu att granska makten, ”ofta socialdemokra-
tisk”. Lutti vill visa på en kontinuitet på ett mer övergripande plan än relationen till 
socialdemokratin eller arbetarrörelsen. Nu är kontinuiteten något som tidningen sna-
rare delar och bär upp med sina läsare: ”Genom hundra år har vi tillsammans kämpat 
för rättvisa, solidaritet, upplysning, kunskap och ett samhälle där alla har lika möjlig-
heter. Ågren [tidningens första chefredaktör] inledde, ännu i dag återstår mycket att 
göra.”666 Det är alltså kampen som är den röda tråden i Arbetarbladets historia och på 
hundraårsdagen riktar Lutti blicken också mot framtiden. Den kamp som pionjärerna 
och grundarna inledde ”kan fortsätta hundra år till”. Kampen är med andra ord tidlös.

För att ge ytterligare ett exempel på hur den röda tråden beskrivs återvänder jag än 
en gång till Bergkvists bok om Gefle Dagblad. I inledningen beskriver han vad det är 
som förenar den dåtida och nutida tidningen:

Gefle Dagblad är fast förankrat i liberalismen. Den bärbalken gjöts fast av Karl Magnus 
Lindh och av dem som i det slutande 1800-talet ivrade för liberalismens frihet för alla. 
Dess andra ände ligger för närvarande stöttad i dagens övertygelse att ett liberalt tidnings-
företag kan ge plats för många röster. Tiderna förändras, den liberala tidningsfilosofin är 
nu accepterad som norm och den ekonomiska förändringen har drivit fram sammanslag-
ningar och samverkan som en nödvändighet just för att rösterna i samhällsdebatten och 
samhällskritiken ska bli många.667

663 Ibid. I sin bok om Arbetarbladet nämner Nilsson överhuvudtaget inte Gefle Dagblad i de avsnitt som 
behandlar denna period. Se Nilsson, 2002, s. 104-109.
664 Ibid., s. 62.
665 Kennet Lutti, ”Hundra år av arbete”, Arbetarbladet 14/3 2002.
666 Ibid.
667 Bergkvist, 2006, 5.
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Detta är ett bra exempel på hur man vill frammana en röd tråd genom historien och 
samtidigt få den att passa med samtiden. Enligt Bergkvist finns det alltså ett historiskt 
samband mellan nutidens tidningskoncern och det sena 1800-talets liberalism. Det är 
naturligtvis inte omöjligt att kan vara så, men det intressanta här är att den i ett his-
toriskt perspektiv ganska radikala förändringen i ägandet (att man till exempel, som 
nämndes i inledningen till detta kapitel, sedan 2003 ingår samma koncern som den 
tidigare bittra konkurrenten Arbetarbladet) kan beskrivas som en naturlig konsekvens 
av tidlösa idéer. När den röda tråden formuleras så allmänt kan nästan vad som helst 
rymmas i den, vilket är praktiskt när den tidlösa kärnan i tidningsföretaget skall be-
skrivas.

Vid Ljusnans hundraårsjubileum, för att ge ett sista exempel, skriver tidningens 
politiske chefredaktör Anders Eklund att ”historien och framtiden hör ihop. Därför 
är det nödvändigt att stanna upp ibland och reflektera över historien, och påminnas 
om tidningens rötter och tradition.”668 Efter 2010, när medielandskapet men också tid-
ningen själv i många avseenden åtminstone i ett längre historiskt perspektiv förvand-
lats till oigenkännlighet, blev det kanske viktigare än någonsin att påminna inte bara 
läsarna utan kanske också sig själv om vad en dagstidning var. Vad den är i nutiden är 
en fråga som inte utan vidare låter sig besvaras.

DISKUSSION: EN AKTÖR FÖR GEMENSKAPEN
I perioden efter 1995 blir den lokala betoningen ännu starkare. I det avreglerade och 
föränderliga medielandskapet där internet gjort sitt intåg i människornas liv tycks 
den stora världen helt försvinna bortom det lokalas horisont, åtminstone i de lokala 
dagstidningarna självbeskrivande texter. Den lokala förankringen blir huvudsaken i 
en värld som i tidningarna beskrivs som allt mer fragmenterad och oöverskådlig. Den 
närhet som var ett tema i meningsproduktionen på 1980- och 1990-talet, och som 
kom till sitt tydligaste uttryck i ordet kontakt, förstärks alltså i den sista perioden. Det 
återkommande ordet nu är dock inte kontakt utan gemenskap. 

Kanske kan man säga att när lokaltidningen inte längre kan framställa sig som 
navet för politiska rörelser eller partier eller som nyhetsförmedlare med världsom-
spännande utblick, så blir strategin istället att ställa sig sida vid sida med läsarna. Att 
tidningen på alla sätt säger sig vara närmare läsarna nu än förut kommer på olika sätt 
till uttryck i meningsproduktionen från 1990-talet och framåt. I ett historiskt perspek-
tiv är förändringen stor. Om tidningen förr kunde framställas som en förlängning av 
läsarnas intressen (opinionsbildningen) eller sinnen (nyhetsförmedlingen), så fram-
hålls tidningen allt oftare som en förlängning av själva läsekretsen. Ett annat sätt att 

668 Anders Eklund, ”Historien och framtiden hör ihop”, Ljusnan 20/9 2012.
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formulera det är att tidningen på ett uttalat sätt blir en aktör snarare än en förmedlare 
eller observatör. 

I självbilden har inte lokaltidningens perspektiv bara blivit mer lokalt än den var 
förut. Förändringen handlar inte om att lokaltidningen säger sig göra det som den 
alltid har gjort i enlighet med en sorts tidlösa uppgifter och att enbart det geografiska 
perspektivet krympt. Förändringen är mer djupgående än så. Vad jag menar är att 
man, åtminstone i dess meningsproduktion, kan tala om den lokala dagstidningen 
som en helt annan produkt och verksamhet. Om man ställer sig på läsarnas sida, gör 
sig till en del av den lokala gemenskapen, kliver man så att säga ner från den upphöjda 
position som tidigare varit ett villkor för att kunna tala om tidningen som något mer 
än en kommersiell produkt vilken som helst. De självpåtagna uppgifterna som nyhets-
förmedlare och opinionsbildare förutsatte, åtminstone analytiskt, ett avstånd mellan 
tidningen och läsarna. Nu försvinner avståndet och den lokala dagstidningen gör sig 
till en del av, och ett villkor för, den lokala geografiskt definierade gemenskapen.

Allt och inget förändras
Till vardags är dygnet det givna tidsperspektivet i nyhetsförmedlingen och tidnings-
produktionen. Fokus ligger på nästa nummer av tidningen och arbetet följer ett väl 
inarbetat mönster. Medarbetarnas rutin och erfarenhet i kombination med beprövad 
teknik garanterar att arbetet flyter på och att läsarna varje dag får sin tidning. I detta 
vardagliga perspektiv finns inga avgörande skillnader över tiden. Livet i tidningshuset 
följer sin rytm oavsett om arbetet utförs med sax och klister, pennor, skrivmaskiner 
eller datorer.

Om vi däremot höjer oss över vardagen och får syn på de lite längre perspektiven 
så ser vi flera brytpunkter, såväl tekniska som journalistiska, som visar att det som var 
givet vid en tidpunkt inte alls är det vid en annan. Om vi jämför arbetet i tidningshus-
en i olika perioder så är skillnaderna stora, i vissa avseenden radikala. I tidningarnas 
självbild kan dessa skillnader användas för att visa på den utveckling till det bättre som 
tidningen genomgått över decennierna. I tillbakablickar kan den samtida moderna 
tekniken speglas i det förflutnas primitiva för att visa att tiningen nu framställs på ett 
mer sofistikerat sätt än någonsin. Ur ett tekniskt perspektiv står tidningen alltid på 
toppen av utvecklingen och ju större skillnaderna är mellan nutiden och det förflutna 
desto bättre. Detsamma gäller för journalistiken och även journalisterna måste kunna 
berätta om en utveckling till det bättre. 

Men tidningsföretaget måste också kunna visa upp kontinuitet och en identitet. 
Den lokala dagstidningen måste kunna visa att allting inte har förändrats. Trots all 
utveckling och förändring måste en röd tråd kunna dras mellan det förflutna och nu-
tiden. Den kontinuitet som frammanas i historieskrivningen ramar in den utveckling 
som tekniken och journalistiken genomgått. På ett mer övergripande plan, där tid-
ningarnas hela historia framställs i en och samma bild, sker inga brott eller utveck-
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lingssprång. Här är istället budskapet att vad som än händer, och även om allt annat 
förändras, så existerar tidningen nu av samma skäl som när den en gång startades. Hur 
innehållet än blir till eller hur tidningen än framställs, så sker det inom ramen för en 
tidlös uppgift. Att dessa tidlösa uppgifter formuleras vagt och mycket allmänt är ett 
villkor för att det föränderliga arbetet på tidningen alltid ska kunna föras tillbaka på de 
idéer som grundarna en gång formulerade. På så sätt kan vardagen i tidningshuset och 
varje enskilt tidningsnummer inkluderas i en större berättelse enligt vilken ingenting 
egentligen har förändrats. I tiden runt millennieskiftet tycktes behovet av att framma-
na något tidlöst i den lokala dagstidningens verksamhet vara särskilt stort.

Ett resultat av studien i perioden efter 1995 är att själva meningsproduktionen, 
åtminstone så som den studeras i denna avhandling, förändras radikalt. Förutom de 
ovan nämna skillnaderna mot tidigare – att de självbeskrivande texterna blir färre, 
kortare och mindre offensivt argumenterande – kan man också konstatera att många 
av de aspekter som vid olika tidpunkter varit så centrala nu mer eller mindre lyser 
med sin frånvaro. Även om journalister också nu presenteras i samband med jubileer 
och att journalistiken ibland diskuteras, så är det tidningsproduktens självklara plats 
i människornas vardagsliv som dominerar bilden. En sammanfattning av perioden 
1995 till åren runt 2010 är att den centrala relationen nu finns mellan tidningsföre-
taget och de boende i spridningsområdet. Pressinstitutionen, opinionsbildningen, 
nyhetsförmedlingen och tekniken är ytterst nedtonade i meningsproduktionen. Nu 
framställs tidningen i sin helhet, den lokala produkten, som en självklar del av männ-
iskornas vardag. Vad tidningen innehåller eller gör för läsarna formuleras sällan annat 
än i mer övergripande termer; att den är en trygg punkt i en föränderlig värld och att 
den upprätthåller den lokala gemenskapen och identiteten eller att den är ett skydd 
mot andra medier.

Efter 2010: allt förändras?
Ett annat intressant resultat av studien i den sista perioden är att den digitala tidningen 
också lyser med sin frånvaro i materialet. Någon särskild marknadsföring eller profile-
ring kring den digitala tidningen finns inte. Det kan tyckas anmärkningsvärt eftersom 
studien går ända fram till åren runt 2010, då samtliga tidningar under flera år, på olika 
sätt, haft digital distribution. En förklaring är dock att den digitala tidningen fortfa-
rande åren runt 2010 inte genererade några intäkter att tala om.669 En annan möjlig 
förklaring är att papperstidningen är en konkret och avgränsad produkt som kan visas 
upp på bild i de sammanhang där man gärna vill visa tidningen, det vill säga i männ-
iskornas vardagsliv i allmänhet och vid frukosten i synnerhet. Ytterligare en förklaring 
är att just runt 2010 sker viktiga förändringar som i vissa avseenden radikalt skiljer de 
senaste tre, fyra åren från tidigare.

669 Ingela Wadbring, ”Ett altmer fragmenterat medielandskap”, Framtidsutmaningar: det nya Sverige, 2013, 
s. 213f. Wadbring skriver att 2011 kom i snitt fem procent av dagspressens intäkter från nätet.
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År 2010 valdes den så kallade surfplattan till årets julklapp av handelns utred-
ningsinstitut.670 Under de följande åren har spridningen varit betydande och 2013 
hade var tredje svensk tillgång till en surfplatta.671 Det var 2011 som förbättrad teknik 
och överkomliga avgifter ledde till ett uppsving för internet i mobilen och antalet an-
vändare liksom intensiteten i användandet har under de tre senaste åren ökat starkt. 
I dag använder två av tre svenskar, åtminstone ibland, en mobil för att koppla upp sig 
mot internet.672 De senaste tre årens snabba utveckling mot mobila anslutningar och 
bärbara apparater sker alltså efter det att den här studien slutar. De hot mot pressen 
som det talats om såväl i branschen som inom pressforskningen sedan televisionens 
genombrott bleknar i jämförelse med de förändringar av såväl distribution och affärs-
modeller som dagspressen sägs vara tvungen att genomgå. Det föränderliga medie-
landskap som det talats om under flera decennier tycks under de senaste åren ha nått 
den punkt då pressen och pappersmediet utmanas i grunden. Vad lokalpressen är och 
vad den gör i framtiden kan vi dock bara sia om. Framtiden saknar fakta och låter sig 
inte göras till föremål för vetenskapliga studier. Inom branschen och i lokalpressen 
arbetar man däremot frenetiskt för att hitta en framkomlig väg in i framtiden. Vad som 
inte kommer att förändras är behovet av att marknadsföra, profilera och legitimera 
den egna verksamheten. Det ska bli intressant att följa om, och i så fall hur, menings-
produktionen förändras. 

670 http://www.hui.se/arets-julklapp (7/5 2014)
671 Olle Findahl, Svenskarna och internet [elektronisk resurs] 2013, 2013, s. 17.
672 Ibid., s. 14.
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SAMMANFATTANDE  
DISKUSSION OCH KONKLUSION

Syftet med undersökningen har varit att i ett historiskt perspektiv studera lokala dags-
tidningars meningsproduktion kring den egna verksamheten. De tre övergripande frå-
geställningarna har handlat om (1) hur olika aspekter av dagstidning samt den lokala 
förankringen använts i formuleringar av självbilden, (2) vilka likheter och skillnader 
som finns mellan de fyra i studien ingående dagstidningarna samt (3) hur självbilden 
förändrats över tid. De aspekter som den första frågan handlar om har varit centrala i 
de empiriska kapitlen ovan och har till stora delar redan diskuterats. Detsamma gäller 
skillnaderna mellan de olika lokaltidningarna, som är mest framträdande i början av 
den undersökta perioden för att sedan blir allt mer marginella. I detta avslutande kapi-
tel fokuserar jag därför i första hand den tredje övergripande frågeställningen. 

Svaret på den tredje frågan, om självbildernas förändring, rymmer ett försök att 
formulera en sammanfattande bild av lokalpressens meningsproduktion i perioden 
från 1920-talet till tiden runt 2010 samt hur den förändrats. För att göra detta ställer 
jag ett antal nya frågor: (a) vad är och vad gör lokaltidningen, (b) hur gör lokaltid-
ningen det den gör, (c) varför gör lokaltidningen det den gör, (d) hur förstås världen 
samt (e) med vilken auktoritet säger sig tidningen göra det den gör och hur legitimeras 
auktoriteten? Svaren på frågorna används för att formulera en delvis ny periodisering 
som ett övergripande resultat av studien. Denna övergripande bild jämförs också med 
den snarlika periodisering som Monika Djerf-Pierre och Lennart Weibull formulerar 
för den svenska aktualitetsjournalistiken i radion och televisionen i sin bok Spegla, 
granska, tolka.673

 
 
 
 

673 Djerf-Pierre & Weibull, 2001.
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EN NY PERIODISERING
Alla vet vad en tidning är, ”ja, hunden kan identifiera den åt oss om det skulle vara 
nödvändigt”, som Per Rydén formulerar det.674 Till vardags har vi inga problem att 
tala om tidningarna i plural, det vill säga om pressen. Termen ”press” utgör då ett 
samlingsnamn för tryckta massmedier. Ibland inkluderar vi också journalisterna och 
journalistiken i samma term liksom tekniken, organisationerna och företagen. Säl-
lan eller aldrig behöver vi dock närmare precisera vad vi menar med ”tidning” eller 
”press”. När vi till exempel säger att ”pressen var där” beskriver vi en situation där 
journalister (som förväntas syssla med journalistik) närvarat som representanter för 
sina tidningsföretag (men också för journalistkåren och journalistiken som institu-
tion) för att rapportera om något för tidningen (som förväntas läsas av läsarna) vars 
produktion och distribution kräver både ekonomiska resurser, teknisk utrustning och 
tekniskt kunnande, transporter, administration, byggnader etcetera. Denna omständ-
liga beskrivning slipper vi eftersom ”dagstidning” och ”press” på ett vardagsspråkligt 
plan inbegriper allt, eller åtminstone tillräckligt många delar, av detta.

Om man däremot studerar innebörder i dagstidning och press i ett längre histo-
riskt perspektiv, så som de formuleras av tidningarna själva, framträder förändringar 
som gör det svårare att tala om dagstidning eller press på ett enhetligt sätt. Vad en 
dagstidning är och vad den gör, hur och varför, är frågor vars svar förändras över tiden 
och sådant som var givet vid en tidpunkt är det inte vid en annan. I denna studie har 
fokus legat på självbildernas innehåll och hur de förändrats över tiden. De övergri-
pande frågorna för denna studie implicerar att det finns intressanta förändringar att 
studera, att det är just förändringarna över tid jag vill nå kunskap om. 

För att sammanfatta och diskutera hur självbilderna förändrats över tid formulerar 
jag, som sagt, en delvis ny periodisering (se tabell 7 nedan). Om periodiseringen i de 
föregående kapitlen motiverades empiriskt och var ett sätt att sortera, beskriva och 
analysera det empiriska materialet kronologiskt med utgångspunkt i olika aspekter på 
dagstidning, så är periodiseringen i tabellen nedan ett övergripande svar på frågan hur 
självbilderna förändrats över tiden. 

Periodiseringar är vanskliga. Det periodiska livet, liksom allt annat samhällsliv, har 
knappast några naturliga perioder. De möjliga brytpunkterna, det centrala i alla peri-
odiseringar eftersom de anger när, och varför, epoker börjar och slutar, är många men 
få av dem (om ens några) är givna. Att fixera självbildernas historia i en periodisering 
innebär med nödvändighet att jag måste bortse från en del av det som talar emot den 
förenkling som är villkoret för själva periodiseringen. Mycket av det som sägs utmärka 
självbilderna i en särskild period förekommer också i de flesta andra perioder. Fokus 
här ligger emellertid på vad som dominerat i självbilderna, vilket är vad periodisering-
en vill fånga och förmedla. Tabellen är en abstraktion och de sammanfattande beskriv-
ningarna av de olika perioderna är med nödvändighet något tillspetsade.
674 Per Rydén, 1991, s. 71.
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Periodiseringen i tabellen har, som sagt, likheter med den som Monika Djerf-Pier-
re och Lennart Weibull formulerar för aktualitetsjournalistiken i svensk radio och TV 
under 1900-talet varför den inkluderats i tabellen i syfte att göra jämförelser. Genom 
att göra dessa jämförelser kan självbildernas innehåll över tiden speglas i en bild av 
journalistiken som en nationell institution i den undersökta tidsperioden. En poäng 
med att göra detta är att diskutera relationen mellan dagstidningen (mediet och före-
taget) och journalistiken. 

Djerf-Pierre & Weibull delar upp ungefär samma tidsperiod som i denna studie 
på följande sätt: Perioden med rubriken Upplysning (1925-1945) består av två faser, 
modernisering (1923-1936) och samling (1937-1945). Perioden Spegling består av 
faserna utblick (1945-1955) samt insyn (1956-1965). Efter upplysning och spegling 
följer Granskning som består av faserna samhällskritik (1965-1977) och polarisering 
(1978-1985). Den sista perioden i Weibulls och Djerf-Pierres studie benämns Tolkning 
och rymmer faserna popularisering (1985-1994) och differentiering (1995-...).

MOBILISERING
ca. 1920–1945

FÖRMEDLING
ca. 1935-1965

GRANSKNING
ca. 1965-1990

KONSTRUKTION
ca. 1990-2010

Vad är/vad gör 
lokaltidningen?

• Vapen och verktyg i 
den politiska kampen.

• Mobiliserar läsarna

• Vägen till det rätta 
rätta tänkandet.

• Politisk aktör.
• Drar samman läsarna 

i politiska grupper 
och i samhälleliga 
projekt.

• Snabb förmedlare mel-
lan världen och läsarna.

• Informerar läsarna

• Vägen till verkligheten 
(överblick).

• “Spegel”.
• Drar samman världen 

inför läsarens blick.

• Saklig granskare och 
förmedlare mellan värl-
den och läsarna.

• Informerar läsarna.

• Vägen till verkligheten 
(inblick).

• “Spegel” och granskare
• Drar samman världen 

inför läsarens blick och 
granskar den.

• Uttolkare av “mediebru-
set”.

• Bekräftar läsarna

• En hjälp att stå ut i den 
oöverskdåliga verklig-
heten.

• Lokal aktör
• Drar samman läsarna i en 

lokal gemenskap.

Hur gör 
lokaltidningen 
det den gör?

Tidningsmediets för-
måga att påverka löser 
uppgiften.

Teknik och kompetenser 
löser uppgiften.

Den professionella journa-
listiken löser uppgiften.

Den lokala förankringen 
löser uppgiften.

Varför gör 
lokaltidningen 
det den gör?

Världen behöver för-
ändras och utvecklas.

Läsarna behöver överblick 
över den värld de lever i.

Läsarna behöver över-
blick över världen men 
också kunskap om hur 
den styrs och formas.

Läsarna behöver samhö-
righet och gemenskap i en 
gränslös värld.

Hur förstås världen? Perspektiv: Nationen. 
En arena för politisk 
kamp.

Perspektiv: Globalt.
Världen fi nns där ute och 
hämtas in.

Perspektiv: Nationellt och 
lokalt. Världen fi nns där 
ute och hämtas in.

Perspektiv: Lokalt. Världen 
tolkas och konstrueras.

Lokaltidningens 
auktoritet och 
legitimitet

En representant för 
politiska partier och för 
“tidlösa” ideologier.

En tekniskt avancerad 
och eff ektiv förmedlare 
(”ett maskineri”).

En lokal plattform för den 
professionella journalis-
tiken.

Symbol och villkor för den 
lokala gemenskapen.

Djerf-Pierre & 
Weibull (2001)
Aktualitetsalitets-
journalistiken som 
samhällsinstitution.

UPPLYSNING
1925-1945
Att upplysa och höja 
utbildningsnivån bland 
medborgarna.

SPEGLING
1945-1965
Att skildra verkligheten 
som den är.

GRANSKNING
1965-1985
Att kritiskt granska 
makten och sociala 
förhållanden.

TOLKNING
1985-
Att tolka verkligheten och 
vara allmänhetens ombud 
gentemot makten.

TABELL 7. En sammanfattande bild av självbildens förändring 1920-2010. Den sneda kolumnlinjen överst mellan 
perioderna Mobilisering och Förmedling markerar den stora överlappning som finns mellan perioderna. Mellan 
dessa perioder är det särskilt svårt att bestämma en brytpunkt. I synnerhet gäller det arbetarrörelsetidningarna 
Arbetarbladet och Kuriren, som fram till några år efter andra världskriget fortfarande profilerade sig både som 
politiska organ och som allmänna nyhetstidningar.
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Det finns skillnader mellan deras studie och denna, som är intressanta att diskute-
ra. Medan Djerf-Pierre och Weibull studerar aktualitetsjournalistiken som institution 
i samhället med utgångspunkt i radio och television i ett nationellt perspektiv, så har 
fokus i denna studie legat på enskilda lokala dagstidningar och dagstidningsföretag. 
Likheter och skillnader mellan denna studie och Djerf-Pierres och Weibulls kan där-
för belysa åtminstone två intressanta perspektiv på självbilderna: för det första skill-
naden mellan det nationella och det lokala perspektivet, för det andra skillnaderna 
mellan etermedierna och pressen. Nedan följer en beskrivning av och diskussion kring 
de olika perioderna samt reflektioner i förhållande till Djerf-Pierre och Weibulls pe-
riodisering. 

Mobilisering ca. 1920-1935
I den första perioden är tidningen en ledare för, eller till och med en fostrare av, läsar-
na. Bilden är emellertid inte entydig. Dels på grund av att det finns skillnader mellan 
de i studien ingående tidningarna, dels på grund av att nyhetsförmedlingen också är 
framträdande som tidningarnas centrala uppgifter också före 1935 och teleprinterns 
intåg på redaktionerna. Något förenklat kan man säga att medan annonserna oftast 
fokuserar nyhetsförmedlingen, så är det på ledarplats som tidningens politiska upp-
gifter betonas. Skillnaderna mellan tidningarna är emellertid, som framgick i kapitel 
två, relativt stora. Framförallt gäller det Gefle Dagblad, som i profileringen och mark-
nadsföringen nästan helt fokuserar tidningens breda innehåll och duglighet som ny-
hetsförmedlare. Däremot finns det i arbetarrörelsetidningarna (Kuriren efter 1934 när 
tidningen tas över av socialdemokraterna) och i Ljusnan många texter som betonar 
tidningens uppgift och förmåga i den politiska mobiliseringen av läsarna.

I den politiska mobiliseringen av läsarna legitimeras auktoriteten av att tidningar-
na är lokala representanter för politiska partier och ideologier. I egenskap av politiska 
aktörer säger sig tidningarna dra samman läsarna i politiska grupper och i samhälle-
liga projekt. Som ett vapen och verktyg i den politiska kampen är tidningen vägen till 
det rätta tänkandet. Genom att representera och vara en del av något som överskrider 
den lokala kontexten kan tidningarna på ett självklart sätt tilltala läsarna i egenskap av 
politiska meningsfränder som behöver vägledning och hjälp att tänka och tycka rätt. 
Man kan tala till läsarna med auktoritet eftersom man representerar de rätta idéerna 
och det vetande efter vilket samhället borde ordnas och livet levas. 

Världen har framförallt en nationell avgränsning eftersom det är inom nationen 
som den partipolitiska kampen pågår. Som ett vapen eller verktyg för politisk mobili-
sering samlar tidningen läsarna i en ideologisk och politisk gemenskap i syfte att på-
verka samhället. När dagstidningen definieras som ett politiskt vapen hamnar fokus på 
frågor om påverkan och i den här perioden tillskrivs dagstidningsmediet stor förmåga 
att forma opinioner. På den nationella arena på vilken den politiska kampen pågår ut-
gör den lokala dagstidningen en lokal representant för politiken och ideologierna. Det 
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är i denna nationella politiska kamp som tidningarna utför sin uppgift för att samhället 
skall utvecklas på rätt sätt.

Ungefär samma tidsperiod får hos Djerf-Pierre och Weibull rubriken Upplysning 
och aktualitetsjournalistiken syftar enligt dem i första hand till att upplysa och höja 
utbildningsnivån bland medborgarna. Likheten mellan radion och de lokala dagstid-
ningarna finns framförallt i perspektivet på publiken, nämligen att man har en fostran-
de och upplysande uppgift i förhållande till den. Skillnaden består i att medan radions 
uppdrag var partipolitiskt obundet, så var tidningarna desto mer integrerade i det par-
tipolitiska systemet och den partipolitiska kampen. Radiojournalistiken strävar efter 
objektivitet medan det enskilda dagstidningsföretaget också, och periodvis framfö-
rallt, i sina självpåtagna uppgifter inkluderade att påverka människor politiskt i en viss 
riktning. Därför är Mobilisering en mer passande rubrik för de lokala dagstidningarna 
än Upplysning. Det paternalistiska tilltal, som motiverades av radions nationella upp-
drag att vara till gagn för hela befolkningen, finns inte på samma sätt i dagstidningar-
na. Man säger sig i och för sig ta ansvar för helheten men man gör det genom att arbeta 
och strida för de politiska idéer som man representerade. Det var som en politisk aktör 
man sade sig bidra till demokratin och samhällsutvecklingen.

Förmedling ca. 1935-1965
I den andra perioden, som sträcker sig från 1930-talets mitt till och mitten av 1960-ta-
let, hamnar fokus i meningsproduktionen på snabb nyhetsförmedling och utblick mot 
en värld, som nu får en allt vidare geografisk utsträckning i meningsproduktionen. 
Om tidningarna i den förra perioden var vägen till det rätta tänkandet, så blir de nu 
vägen till överblick över världen. 

I tiden strax före andra världskriget och i efterkrigstiden är det inte längre själva 
tidningsmediet och dess förmåga att påverka läsarna och opinionerna som står i fokus, 
utan den teknik som möjliggjorde nyhetsförmedlingen. Det är de många olika appara-
terna och förbindelserna tillsammans med tidningsmännens kompetenser som gör att 
dagstidningarna kan lösa sin självpåtagna uppgift som förmedlare av världen. Världen 
finns i allt väsentligt, åtminstone enligt meningsproduktionen, utanför det lokala och 
hämtas in genom de världsomspännande nätverk som den lokala dagstidningen ingick 
i genom sina förbindelser med nyhetsbyråerna.

Den lokala dagstidningens legitimitet vilar nu mot att man är en effektiv och snabb 
förmedlare av världen, en ”spegel” i vilken den stora världen kan följas i den lilla. Men 
tidningen är också en sorts portal genom vilken den lilla världen kan inlemmas i den 
stora. Om läsaren i den första fasen är någon att mobilisera och leda i den politiska 
kampen, så är han (och i ökande grad också hon) i den andra perioden en medborgare 
och en mer allmän nyhetskonsument med olika informationsbehov som tidningen 
tillgodoser. 
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I konkurrensen med etermedierna lyfts den egna tekniken, i synnerhet teleprin-
tern, fram som en symbol för att också dagstidningen är modern och snabb. I denna 
period är det tidningsföretagets avancerade och exklusiva teknik som ger den dess 
legitimitet och auktoritet som förmedlare av världen. Att lokaltidningen är ett ”ma-
skineri” understryker att den på ett effektivt och pålitligt sätt utför sin uppgift som 
nyhetsförmedlare. 

Perioden 1935-1965 är den som bäst överensstämmer med Djerf-Pierre och Wei-
bulls periodisering. Det är rimligt att tala om Spegling också när det gäller de lokala 
dagstidningarnas självbilder. Dock är just förmedlingen mer framträdande i menings-
produktionen. Även om ordet spegling ofta förekommer som en beskrivning av vad 
det är man säger sig göra för läsarna, så ligger betoningen på förmedling och att den 
lokala dagstidningen förmedlar den stora världen in i den lilla lokala och in i det priva-
ta livet. Skillnaden mellan den lokala dagspressen och radion och televisionen är att de 
sistnämnda har ett mer övergripande nationellt perspektiv. I det lokala sammanhang-
et, och kanske i synnerhet i landsorten i Hälsingland, är den stora världen något som 
man inte på ett självklart och mer direkt sätt upplever sig vara en del av. Åtminstone 
är det rimligt att den stora världen kändes mer avlägsen än vad som kanske var fallet i 
radiohuset i Stockholm. Framförallt var det nog tekniken i det egna tidningshuset som 
inspirerade till formuleringar om just förmedling.

Att nyhetsförmedlingen blir central i självbildernas i mitten av 1930-talet har flera 
möjliga, rimliga och samverkande förklaringar. Teleprinterns inträde på redaktioner-
na och de snabba förbindelserna till nyhetsbyråerna var en, den lugnare och mer sta-
bila politiska kontexten en annan. När andra världskriget så småningom ökade efter-
frågan på och behovet av snabba nyheter från fjärran bidrog det till en ytterligare fokus 
på just nyhetsförmedling som lokaltidningens viktigaste uppgift. En annan sak som 
säkert bidrog till omorienteringen från politisk propaganda till nyhetsförmedling var 
de ideal om spegling som var vidhäftade public service-verksamheten vid radion. Det 
”skrikande” som den politiska agitationen kännetecknades av hade ingen motsvarighet 
i radion (åtminstone inte i Sverige).

På 1920-talet är propagandan en del av tidningens demokratiska uppgift. Efter 
andra världskriget blir propaganda istället oförenligt med demokrati. Nu skulle den 
moderna dagstidningen inta en plats vid sidan om eller ovanför det samhälle som 
den sade sig spegla och förmedla. Den påverkan, som på 1920-talet var en central del 
av tidningsmediet och självbilden, inte minst i Arbetarbladet och Kuriren, lyser efter 
andra världskriget med sin frånvaro i meningsproduktionen. En rimlig förklaring till 
detta är att propaganda och påverkan efter kriget blir något negativt. Med det nyligen 
havererade gigantiska tyska nationella projektet i färskt minne blir påverkan och pro-
paganda efter andra världskriget pejorativa begrepp och något som inte självklart är 
förenligt med de samtida begreppen om en demokrati som vilar mot samförstånd och 
samtal snarare än politisk strid och kamp.
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Granskning ca. 1965-1990
Mot bakgrund det föränderliga medielandskap som kännetecknar tiden från 1960-ta-
let och framåt blir pressen synliggjord på ett nytt sätt. Nu blir det svårare att tala om 
pressen eller om den lokala dagstidningen skild från de vidare mediala sammanhang 
i vilka de existerar. Man kunde heller inte längre räkna med människornas tid och 
uppmärksamhet så som man kunnat tidigare. Frågan som aktualiserades, såväl för det 
enskilda dagstidningsföretaget som för pressen som bransch, var vad pressen egentli-
gen är till för när också andra medier gör det som pressen gör, dessutom med rörliga 
bilder. 

Efterkrigstidens starka betoning på nyhetsförmedling från jordens alla hörn blev 
på relativt kort tid problematisk när tidningsmediet så uppenbart kom till korta när 
det gällde snabbheten i förmedlingen. Att, som i mellankrigstiden och i efterkrigstiden, 
likställa ”pressen” med mediet och dess stödjande teknologier och nätverk räckte inte. 
Istället för det maskineri, som pressen frammanades som tidigare, där både tekniken 
och människorna utgjorde kuggar, hamnar fokus i meningsproduktionen på pressen 
som samhällsinstitution och på journalistiken. Från att ha varit en nyhetsförmedlare 
försköts betoningen, inte minst i anslutning till frågan om presstödet, från förmedling 
till opinionsbildningen och den kritiskt granskande journalistiken. Om man talar om 
lokaltidningsföretagets affärsidé, så var det alltså nödvändigt att i ett förändrat medie-
landskap och i ett förändrat samhälle frammana en annan uppgift som den viktigaste, 
en uppgift som inte vilade mot en exklusiv teknologi, geografisk utblick och snabbhet. 

När televisionen slår igenom och senare mångfaldigar sitt utbud speglas dagstid-
ningen i tv-mediet. I dessa jämförelser framhålls utan undantag dagstidningen som 
det bättre mediet för informationsförmedling. Tidningen framställs som det rymliga 
mediet, men framförallt framställs dagstidningen som en väg till reflektion och efter-
tanke.

Från åren runt 1970 hamnar alltså tekniken i bakgrunden och istället är det den 
professionella journalisten som står som garant för att tidningen gör det som den en-
ligt den självpåtagna uppgiften säger sig göra. Även nu säger man sig i första hand 
informera läsarna, men det finns en avgörande skillnad mellan informationsförmed-
lingen i efterkrigstiden och informationsförmedlingen efter mitten av 1960-talet. Nu 
krävs en mer aktiv insats av den lokala dagstidningen och dess medarbetare. Nu är det 
journalisterna som aktivt söker upp informationen och bearbetar den så att läsarna 
kan få inblick i skeendena. 

Verksamheten hämtar med andra ord sin auktoritet och legitimitet i att vara en 
plattform för den professionella journalistiken. Om tidningen i efterkrigstiden är en 
neutral förmedlare av världen – eller en spegel – så tillkommer till den bilden nu också 
en mer aktiv roll, nämligen granskarens. Denna granskning blir i jämförelse med ef-
terkrigstidens globala utblick betydligt mer avgränsad. Från slutet av 1960-talet blir de 
lokala dagstidningarna allt mer lokala i sin profilering och de självpåtagna uppgifterna 
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definieras geografiskt allt snävare. Om den enskilda lokaltidningen tidigare var en del 
av pressen i betydelsen ett nätverk för informationsförmedling, så är den nu en del av 
pressen genom att dela och lokalt representera de ideal och normer som sägs karak-
tärisera journalistikens granskande uppgifter. Medan förmedlingen med trovärdighet 
kunde beskrivas som global, så sker den enskilda lokala dagstidningens granskning 
med nödvändighet i det lokala.

Även Djerf-Pierre och Weibull har rubriken Granskning för den period som de 
tidsmässigt avgränsar till 1965-1985. De betonar att journalistiken ville vara oberoen-
de och mer självständig än vad den varit förut men är mer tveksamma till att journalis-
tiken generellt skulle ha radikaliserats eller varit mer vänstervriden.675 Däremot menar 
de att kritiken mot och tveksamheten inför de dominerande samhällsinstitutionerna 
och de politiska partierna är tydlig. Journalistiken genomsyrades av en kritisk attityd 
mot etablissemanget och sade sig stå på den vanliga människans sida mot institutio-
nerna. 

I de lokala dagstidningarnas meningsproduktion om sig själva syns denna föränd-
ring. Men bilden är inte entydig. Även om journalisten tydligare framträder som hu-
vudfiguren i tidningsföretaget och att han (senare också hon) är oberoende och distan-
serad till makten och institutionerna, så är tonläget i kritiken sällan särskilt skarp. Om 
den skarpa kritiken vid den här tiden blev en viktig del av journalistikens attityd och 
ideal, så var den ganska nedtonad i de lokala dagstidningarna. Man säger sig förvisso 
granska politiken och makthavare, men något mer grundläggande ifrågasättande av 
institutionerna förkommer inte. En rimlig förklaring till detta är att de fyra i under-
sökningen ingående tidningarna parallellt med att se sig som oberoende granskare 
också såg sig som lokala samhällsbärande institutioner samt att företaget och dess an-
ställda var intimt sammanflätade med den lokala värld som de sade sig granska. Som 
lokaltidning kunde man av olika skäl inte fullt ut ställa sig utanför den lokala politiken 
och de lokala samhällsinstitutionerna. Till exempel var man beroende av de lokala 
institutionerna och makthavarna för sin egen verksamhet (som återkommande källor 
men också som annonsörer).

Konstruktion ca. 1990-2010
I den fjärde perioden, som tar sin början i början av 1990-talet, kan man tala om 
den lokala förankringen som en källa för tidningens legitimitet. Ordet ”konstruktion” 
används bara några enstaka gånger men desto oftare frammanas bilden av en tidning 
som tillsammans med läsarna inte bara värnar det lokala utan också är ett villkor för 
en lokal identitet. Genom att vara ett lokalt företag verksamt i det lokala samhälle som 
man ingår i tillsammans med läsarna kan tidningen formulera som sin uppgift att vara 
en upprätthållare av den lokala gemenskap som blir allt viktigare (åtminstone i me-
ningsproduktionen) i en värld som i allt övrigt framställs som både gränslös och allt 
675 Djerf-Pierre & Weibull, 2001, s. 301f.
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mer svåröverskådlig och svårbegriplig. Det som tydligt skiljer den fjärde perioden från 
de föregående är utfästelserna om att man mer eller mindre är en del av läsekretsen 
och den lokala gemenskapen, vilket gör det svårare att tala om auktoritet. Vidare kan 
man fråga sig om lokaltidningen, som medium, övergivit sin plats mittemellan för att 
ställa sig ”på läsarnas sida”?

På ett övergripande plan, med blicken över hela den undersökta perioden, kan 
man säga att lokaltidningarna går från att vara politiska aktörer till att vara medier 
mittemellan läsarna och världen till att bli lokala aktörer. Ett annat sätt att beskriva 
utvecklingen är att lokaltidningarna går från att vara engagerade till att vara professi-
onella till att åter igen bli engagerade. Skillnaden mellan det politiska engagemanget 
på 1920-talet och det nutida lokala engagemanget är perspektivet, det vill säga att det 
tidigare politiska engagemanget inte var begränsat till det lokala.

Att lokaltidningarna blivit lokala kan, som jag nämnt ovan, ses som en naturlig an-
passning till konkurrenssituationen i medielandskapet: i det lokala finns den marknad 
som man fortfarande är relativt ensam om att verka på. När de lokala dagstidningarna, 
som nyhetsförmedlare, så att säga kom ner på jorden igen i slutet av 1960-talet, blev de 
mer lokala än någonsin tidigare. I slutet av den studerade perioden anar man att något 
också håller på att hända med hur den lokala förankringen och tidningens uppgift för-
stås. Om tidningarna fram till efterkrigstidens slut förmedlade världen för att i nästa 
period definiera sig som oberoende granskare i en mer avgränsad lokal kontext, så blir 
det från 1990-talets början en allt viktigare del av självbilden att tidningen inte bara 
speglar det lokala utan också ingår i det på andra sätt.

Djerf-Pierre och Weibull benämner den sista perioden Tolkning. De menar att 
granskningsidealet fortfarande är viktigt i journalistiken men att inriktningen i jour-
nalistiken och dess former genomgått viktiga förändringar. Berättandet och dramatur-
gin liksom journalisten själv blir mer centrala än tidigare. I det förändrade medieland-
skapet karaktäriseras journalistiken även alltmer av specialisering och differentiering.

Även i denna studie kan man, med Djerf-Pierre och Weibull, tala om en ökad pu-
blik- och kundorientering.676 Det är emellertid inte journalisterna som i första hand 
sägs stå närmare publiken utan tidningen i sin helhet. Det är inte journalisterna som 
står i centrum utan tidningen och den centrala relationen finns mellan det lokala tid-
ningsföretaget och människorna i spridningsområdet, åtminstone i meningsproduk-
tionen. En annan skillnad mot tidigare är att i de lokala dagstidningarna betonas just 
det lokala och det är framförallt genom att erbjuda läsarna samhörighet och gemen-
skap som tidningen säger sig fylla en funktion i en allt mer gränslös och oöverskådlig 
värld. Om journalistiken generellt närmat sig publiken genom att bli mer populär, kan 
man säga att i de lokala dagstidningarnas meningsproduktion tar man ytterligare ett 
steg och ställer sig sida vid sida med läsarna i den gemensamma lokala kontexten. Den 
kritiska blicken sägs fortfarande riktas uppåt, mot lokala makthavare och institutioner 

676 Ibid., s. 350ff.
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men också mot den värld som finns utanför det lokala och som på ett konkret sätt 
påverkar det (negativt). 

Med publiken formulerar tidningen ett ”vi” som sammanfaller med människorna i 
spridningsområdet – en strategi för att marknadsföra de egna produkterna men också 
ett perspektiv som hjälper den lokala dagstidningen att formulera ett konkret uppdrag 
i en värld och ett medielandskap som lockar läsarna i alla möjliga riktningar. Om Tolk-
ning hos Djerf-Pierre och Weibull får representera hur de stora medieföretagen försö-
ker samla de breda publikerna på en allt mer konkurrensutsatt marknad, så beskriver 
Konstruktion i periodiseringen ovan hur de lokala dagstidningarna vill frammana en 
lokal gemenskap vilken man både säger sig spegla och vara en del av.

I den globaliserade och digitaliserade värld där informationsförmedlingen tar sig 
otaliga möjliga och oöverskådliga vägar är det just det lokala som återstår för den 
lokala dagstidningen att definiera som sitt perspektiv. Att världen blivit oöverskådlig 
beror till stor del på medielandskapets utveckling. När tidningarna ställer sig på läsar-
nas sida gör de det också för att hjälpa dem att orientera sig i ett ”mediebrus”. På så sätt 
skiljer de lokala dagstidningarna ut sig från det övergripande mediesystem, som de 
tidigare sade sig vara den viktigaste och mest centrala delen av – i den första perioden 
genom att ha monopol på nyheterna och senare genom att vara det rymliga mediet 
som möjliggör kritiskt tänkande och reflektion, och till sist som en plattform för den 
kritiska journalistik som granskade lokala institutioner och makthavare som andra 
medier inte granskade.

SLUTORD: DEN LOKALA  
DAGSTIDNINGEN FÖRÄNDRAS MED SIN SAMTID

Under de cirka nittio år som undersökningen omfattar genomgår de lokala dagstid-
ningarnas självbilder betydande förändringar. Huruvida dessa förändringar varit bra 
eller dåliga ur det ena eller det andra perspektivet låter jag vara osagt – studiens syfte 
har inte varit att formulera värderande omdömen om lokaltidningarnas meningspro-
duktion kring den egna verksamheten. 

Den övergripande slutsatsen av denna studie kan tyckas något trivial och förut-
sägbar, nämligen att dagstidningarnas självbilder och självpåtagna uppgifter så som 
de formuleras i de egna tidningarna förändrats i takt med att samhället och medie-
landskapet förändrats. Intressantare blir det om studiens resultat ställs mot det statiska 
pressbegrepp, som jag kritiskt tillskrev den traditionella presshistoriska forskningen i 
inledningskapitlet. Att det är det omgivande samhället som förändras och att pressen 
i allt väsentligt förblir detsamma (men att dess villkor förändras på grund av föränd-
ringar i omvärlden) finner inget stöd i denna studie. I lika hög grad är det frågan om 
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att pressen kontinuerligt anpassar sig till ett föränderligt samhälle och ett föränderligt 
medielandskap. 

Vad en tidning är, vad den gör, hur och varför, är frågor som får mycket olika svar 
över tiden. Även om man vid olika tidpunkter kunnat tala om sig själva och sina själv-
påtagna uppgifter som självklara och mer eller mindre tidlösa, så blir det tydligt från 
det övergripande, externa, historiska perspektivet att det som var givet vid ett tillfälle 
inte alls är det vid ett annat. I detta finns ingen kritik mot tidningarna själva – som jag 
påpekade i inledningen är tidningarnas profilering och marknadsföring en given del 
av verksamheten. Lika givet är att de måste passa in i sin samtid och i en viss historisk 
kontext. Däremot kan resultaten av denna studie bidra till att ifrågasätta föreställning-
ar om pressens linjära ”utveckling” och om pressens tidlösa uppgifter och samhälls-
funktion (centrala idéer både i traditionell presshistorisk forskning och i presspoliti-
ken så som den formulerats i anslutning till pressutredningarna). Lokalpressen, det 
som i allt väsentligt är och har varit pressen i Sverige, är mycket olika saker vid olika 
historiska tidpunkter. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att lokalpressens självbilder tydligt re-
flekterar sin samtid oavsett i vilken tidsperiod nedslagen görs. I förhållande till sam-
hällskontexterna och i förhållande till medielandskapet bjuder meningsproduktionen 
i lokalpressen egentligen på få överraskningar, tvärtom kan de förändringar som sker 
i självbilden klart och tydligt kopplas till förändringar i samhället, i medielandskapet 
och/eller i pressen som bransch eller institution. Att självbilderna med några få un-
dantag skiljer sig mellan tidningarna kan ses som en indikation på att det snarare är 
frågan om en gemensam bild som delas av alla tidningar än något som utmärker den 
enskilda lokala dagstidningen. Sett till hela perioden skiljer sig tidningarna mycket lite 
åt när det gäller självbildernas innehåll. Under merparten av den undersökta perioden 
är det med andra ord motiverat att tala om ”lokalpressens självbild” i singularis. I 
denna studie har i huvudsak fyra tidningar från samma region ingått. Det är möjligt 
att dessa fyra tidningar i något avseende skiljer sig från övriga lokala dagstidningar i 
Sverige, men likheterna i tidningarnas meningsproduktion, oavsett om de har sin re-
daktionsort i Gävle eller i Hälsingland eller om de är socialdemokratiska eller liberala, 
antyder att studiens resultat är representativa i en mer generell mening.

I nutiden står pressen inför kanske större utmaningar än någonsin förr och kanske 
finns det anledning att förvänta sig ganska radikala förändringar i såväl affärsmodel-
ler, självpåtagna uppgifter och självbilder. Även om pressen i dag sägs stå mitt i, eller 
inför, stora utmaningar, så är situationen inte i alla avseenden unik: de lokala dagstid-
ningarna har under de senaste nittio åren genomgått betydande förändringar i hur de 
definierar sig själva, sin funktion och den värld i och för vilken de säger sig utföra sina 
uppgifter. Pressens historia är, åtminstone om vi studerar hur man i dagstidningarna 
skrivit om sig själva, inte enhetlig och någon linjär ”utveckling” som motiverar talet 
om brott finns inte. Lokalpressen anpassar sig, liksom andra medier och företag, till 
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sin samtid och måste i tider av stora förändringar hitta nya sätt att finansiera och le-
gitimera sin verksamhet. Även om man vid olika tidpunkter kunnat beskriva sig själv 
som villkor för demokratin, så har det varit viktigare att mer konkret kunna beskriva 
vad det är man gör för läsarna och vilket värde den egna produkten har.

Kanske är vår samtid ändå unik?
I ett avseende framstår dock nutiden som, om inte unik, så i alla fall mycket annorlun-
da mot förr, nämligen i hur den lokala dagstidningens relation till läsarna och världen 
formuleras. Vad jag menar är att det nutida talet om att lokaltidningen konstruerar 
gemenskaper och står på läsarnas sida är ett radikalt brott med de traditioner och ideal 
som bildat förutsättningen för att kunna tala om dagstidningens uppgifter och sam-
hälleliga funktion. Om man gör sig till representant för en lokal gemenskap och säger 
sig stå på läsarnas sida så blir man snarare ett språkrör för ett visst intresse snarare än 
en förmedlare av verkligheten. Ett annat sätt att formulera det är att tidningen blir en 
aktör snarare än en observatör.

Att dagstidningen är en aktör är i och för sig inget nytt: I princip samtliga moderna 
dagstidningar i Sverige startade som politiska projekt och de var verktyg i den politiska 
kampen. Tidningen var en aktör involverad i de relationer som den också upprätthåll. 
Det finns dock en viktig skillnad mellan nutidens aktörskap och det förflutnas. Tid-
ningens nya roll som aktör, det vill säga som en representant för och värnare av en 
geografiskt definierad gemenskap, förutsätter inte det tidigare aktörskapets viktigas-
te ingrediens, nämligen politiska visioner om förändring och utveckling. Vad är det 
egentligen som lokaltidningen säger sig vilja åstadkomma genom att konstruera och 
upprätthålla en lokal gemenskap?

En slutsats av denna studie är att de lokala dagstidningarnas självbild, så som den 
formuleras inför läsarna, inte enbart handlar om att lokaltidningens perspektiv blivit 
mer lokalt än den var förut. Lokalpressen gör sig nu till en del av den lokala gemenska-
pen. Tidningen kliver ned från den upphöjda position som tidigare varit dess villkor, 
för att istället tala om tidningen som en kommersiell produkt vilken som helst.

Om auktoriteten i början av 1900-talet grundades på att lokaltidningarna repre-
senterade de rätta politiska idéerna, så kom den i mellan- och efterkrigstiden av att 
lokaltidningarna var snabba förmedlare av den stora världen. På 1960- och 1970-talen 
bestod auktoriteten i att man från en oberoende och opartisk position, i medborgarnas 
tjänst, granskade makten. I samtliga dessa perioder finns en viss distans till läsarna – 
tidningen befinner sig, metaforiskt, ovanför eller vid sidan av läsarna (man kan inte 
vara en del av de vars tänkande man vill påverka eller vara en del av de man förmedlar 
till eller säger sig spegla). 

I den första perioden har tidningen fostrarens eller ledarens upphöjda position 
i förhållande till dem som skall fostras och ledas. I den andra perioden befinner sig 
lokaltidningen ovanför läsarna som en spegel, i vilken världen bortanför den krökta 
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horisonten, eller den lokala världen i sin helhet, blir synlig (från marken, för att för-
tydliga metaforen). Individen, med sitt begränsade synfält, kan genom lokaltidningen 
– den upphöjda oberoende observatören – få syn på den värld och de sammanhang i 
vilka han själv ingår i men inte kan överblick på egen hand. I den tredje perioden kan 
journalistiken sägas stå vid sidan av de institutioner, makthavare eller sociala förhål-
lande som den säger sig granska.

Nutidens utfästelser om att tidningen inte bara är lokal, utan också ett villkor för 
den lokala gemenskapen, föranleder frågan: Har lokaltidningen, som medium, övergi-
vit sin plats mittemellan (eller ovanför) för att ställa sig ”på läsarnas sida” eller snarare 
bland läsarna? Ett medium upprättar och upprätthåller förbindelser. För att göra detta 
måste tidningen ha distans till dem som förbindelsen existerar mellan. När tidningen 
själv blir en del av den ena änden av förbindelsen med läsarna i den lokala gemen-
skapen eller med kunderna, faller inte då hela poängen med att tala om den lokala 
dagstidningen som ett medium?

Kanske kan problemet formuleras enligt följande: det enda som är någorlunda tid-
löst i de lokala dagstidningarnas meningsproduktion är att man uttrycker självpåtag-
na uppgifter. Poängen med dessa uppgifter är just att de är självpåtagna, det vill säga 
något som man själv formulerar och därför måste ta på allvar och ansvara för. Det 
finns ingen beställare eller uppdragsgivare. Vari de självpåtagna uppgifterna i första 
hand består varierar över tiden och de kan vara lätta att kritisera för att vara alltför 
anspråksfulla. Till och med kan man bli provocerad när de i ibland formuleras med en 
god portion självtillräcklighet.  

Om den självpåtagna uppgiften formuleras i termer av att upprätthålla en lokal 
gemenskap betyder det inte med nödvändighet att uppgiften kräver journalistik, det 
vill säga det som skiljer den lokala dagstidningen från andra lokala företag eller aktö-
rer (till exempel politiker). Journalistiken är, åtminstone idealt, en av samhällets san-
ningssökande institutioner och under en lång tid har den funnit sin kanske viktigaste 
jordmån i just pressen och därmed i lokala dagstidningar. Men journalistik en är inte 
nödvändigtvis en del av den lokala dagstidningen. Journalistiken är, som Robert G. Pi-
card påpekar, “not a form of media; it is not a distribution platform; it is not an indus-
try; it is not a company; it is not a business model; it is not a job. Journalism is an ac-
tivity, a body of practices by which information and knowledge is gathered, processed 
and conveyed.”677 Man kan kritisk konstatera att det ofta sker en sammanblandning av 
medium och journalistik, såväl i mediepolitiken som i medieforskningen. Från dags-
tidningsföretagets perspektiv har den sammanblandningen varit helt central under de 
senaste fyra, fem decennierna. Utan den journalistik som opartiskt, från en oberoende 
position, säger sig skildra verkligheten, vad ska dagstidningen förmedla? Om dags-
tidningsföretaget inte ställer journalistiken i första rummet, hur ska den legitimera 
sin verksamhet och med vilken auktoritet ska den kunna tala? Just auktoriteten är 

677 Robert G. Picard, ”The future of the news industry”, Media and society, 2010, s. 366.
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en ovillkorlig del av såväl tidningsföretagets affärsidé som journalistikens legitimitet. 
Men kanske håller affärsidén på att förändras i grunden? Lokala dagstidningar utan 
journalistik skulle innebära en stor förändring, men det skulle inte vara frågan om 
något historiskt unikt. Dagstidningarna föregick ju, som Johan Jarlbrink visar i sin 
avhandling, journalisterna.678

678 Jarlbrink, 2009.
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SUMMARY

There is a widely held belief that the press is an essential part of modern democracy. 
The press is considered an indispensable institution in society and the newspaper is, 
like no other medium, associated with democratic, deliberative and civic values (Lun-
dell). These ideal images of the press and the newspaper have, to a large extent, been 
formulated outside the press itself – by scholars as well as politicians and others. From 
a national and an institutional perspective, the press has been ascribed more or less 
timeless societal tasks and functions. 

An overall aim of this dissertation is to problematize and complicate these ideal 
images and particularly the notions of timeless functions of the press. This is done 
through a historical study of how local newspapers have described themselves, their 
tasks and functions. In other words, this dissertation explores the meaning production 
of the press itself with a particular focus on the self-images formulated and communi-
cated through its own medium.

Newspapers are businesses and as such they need to market their products, profile 
their companies and legitimize their privileges. Compared to other businesses, news-
papers have had a unique opportunity to do this. In this dissertation, I investigate how 
individual newspapers have used this opportunity. By studying local newspapers, this 
dissertation investigates how the ideal images of the press, its self-imposed tasks and 
functions have been formulated in, and in connection to, individual newspapers in a 
context where institutional perspectives on the press exist side by side with the per-
spectives of individual newspaper companies.

The newspaper is a multifaceted product and the self-imposed tasks include opin-
ion making, news reporting as well as being an arena for public debate or a market 
place for trade and industry. In other words, the operations of an individual newspaper 
includes more than being a societal institution. At the same time, the individual news-
paper company can legitimize its existence with reference to it being a part of the press 
institution. By studying the meaning production and the self-images in connection to 
individual newspapers over a long period of time, the notion of the primacy of certain 
democratic tasks and timeless societal functions can be problematized.
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The purpose of this dissertation is to investigate the meaning production of local 
newspapers in a historical perspective. It contributes to the study of the media history 
of the press by investigating how four local newspapers in the county of Gävleborg in 
Sweden have formulated and communicated their self-images over time. The county 
consists of two provinces: Hälsingland in the north and Gästrikland in the south. Two 
newspapers in the study, social democrat Arbetarbladet (1902–) and liberal Gefle Dag-
blad (1895–), are from the county town Gävle located in the province of Gästrikland. 
The liberal newspaper Ljusnan (1912–) is from Bollnäs and social democrat Kuriren 
(1898–) is from Söderhamn, both in the province of Hälsingland. 

The period studied comprises ninety years, from 1920 and the time of the modern-
isation of the Swedish press after world war one, until 2010 and the changing media 
landscape of today. The overarching questions for this study are: (1) What aspects of 
newspaper (institution or individual newspaper, opinion making or news reporting, 
the organisation or the audience) have been emphasised in the meaning production at 
different times? (2) What differences and similarities are there between the different 
newspapers regarding the meaning production and the self-images? (3) How have the 
self-images changed over time?

“Self-image” – the images of themselves that the newspapers have wanted to con-
vey to their audiences – is defined broadly and contains different meanings of, and 
aspects on, the concept of newspaper. The empirical material of this study consists of 
different kinds of texts published in the local newspapers such as editorial articles, an-
niversary issues, historical articles, columns and advertisements for the newspapers. A 
common feature of the texts included in this study is that they, in one way or another, 
describe what the newspaper is, what it does, how and/or why.

The study concludes with a historical periodisation covering the most important 
changes in the meaning production and the self-images of the local newspapers. The 
period studied is divided into four sub-periods in which different aspects of newspa-
per have been prominent in the meaning production: (1) Mobilization (1920-1945), 
(2) News reporting (1935-1965), (3) Critique (1965-1995) and (4) Construction 
(1995-2010). 

In the first period, the newspaper is described primarily as a means of political mo-
bilization and the readers are mainly addressed as members of a political community. 
As political actors newspapers are considered an essential part of the party system. 
The medium is primarily understood as a political tool or weapon and the newspapers 
strong influence on public opinion is often emphasised. The newspapers authority and 
legitimacy lies in it being a local representative of national political parties and time-
less ideologies. In the first period, there are some differences between the social dem-
ocrat and the liberal newspapers. Even though all newspapers describe themselves as 
both political actors and as competent news reporters, the social democrat newspapers 
emphasise their political tasks more strongly than their liberal counterparts. 
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In the second period, 1935-1965, the newspaper is characterised as a fast and tech-
nologically sophisticated medium between its readers and the world outside the local 
community. The readers are primarily addressed as citizens with information needs 
satisfied by the newspaper. With the introduction of the teleprinter the newspapers 
took a global perspective. As nodes in a global network of newspapers and news agen-
cies, the local newspapers could describe themselves as mediators of the world in its 
entirety. In this period, technology is a central aspect of the self-images and the news-
paper organisation is often described as a “machine” in which both technical equip-
ment and staff are components. The image of the newspaper as a machine contributed 
to the notion of the newspaper and the press as an effective and objective mirror of the 
world. The differences between the four local newspapers become less prominent as 
the political significance of the press began to wane. As global news reporting becomes 
the ideal image of what the local newspaper primarily does, the meaning production 
and the self-images become more and more similar.

In the end of the 1960s, the meaning production and the self-images change rel-
atively quickly and the newspapers are to an increasing extent defined as local. The 
competition from national television and its news reporting contributed to this shift in 
perspective from the global towards the local. In connection with the changing norms 
and ideals of journalism – usually described as professionalization – the local newspa-
pers started to portray themselves as scrutinizers of the local government and others 
in power. In a period when television established itself as the main news medium, the 
local newspapers describe themselves more and more as platforms for critical jour-
nalism focused primarily on a local context. The differences between the newspapers 
self-images are marginal in the period between 1965 and 1995. 

In the last period, that covers the years between 1995 and 2010, the local perspec-
tive becomes more and more accentuated in the meaning production. In the digitized 
media landscape, where the competition for readers’ attention has sharpened even 
more than before, the local newspapers start to define themselves, not as political ac-
tors, news reporters with a global perspective or as platforms for professional journal-
ism, but as constructors and maintainers of local communities and identities. In a glo-
balized and boundless world, the newspapers claim to be providing the readers with 
a sense of place and community. The most important aspect of the local newspaper is 
no longer its connection to a political party, nor is it its technology or its journalists, 
but its local ties. In a globalized world and in a rapidly changing media landscape, the 
local newspaper becomes – at least if we follow the meaning production and study 
the self-images – first and foremost a symbol and condition for the local community.

The overall conclusion of this dissertation is that the meaning production and the 
self-images of the local newspapers have undergone significant changes in the period 
studied. The changes testify to the fact that the meanings of the concepts of “news-
paper” and “press” are difficult, if not impossible, to summarize in timeless concepts. 
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What is a newspaper and what does it do? How does it do it and why? These are ques-
tions that have received very different answers at various moments in history. In con-
trast to the ideal images of the press, this dissertation concludes that there is no such 
thing as a linear development of the press or timeless tasks or functions. Like any other 
businesses, the local newspapers have had to adapt to a changing society, changing 
business conditions and to a changing media landscape.

This is especially true in the present day when the newspapers are facing perhaps 
unprecedented challenges due to the digitization of the media landscape. When local 
newspapers increasingly emphasize their main task as to construct and to maintain 
local communities rather than being objective and critical news providers, it is a task 
that does not necessarily require journalism. Local newspapers without journalism 
would, however, not be something historically unique. As we all know, newspapers 
existed long before modern journalism.
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