
ETC 32 Lördag 14 mars 2015 • www.etc.seKULTURKULTUR ETC33Lördag 14 mars 2015 • www.etc.se KULTUR

Den svenska dagspressen har gjort 
sig av med uppemot 1 000 journa-
lister de senaste tio åren. Samtidigt 
har tidningsägarna gått med drygt 
16 miljarder kronor i vinst, visar 
Resumés granskning. Den norska 
dagstidningen Klasse kampens 
tidigare chefredaktör, Sigurd Allern, 
tecknar bilden av en tidningsbransch 
som knappast dör sotdöden, men 
som valt ödesdigra mediestrategier.

De flesta rubriker gällande pappers
tidningar har varit negativa under 
en längre tid: upplagorna går ned, 
journalister sparkas, relativt nya 
och moderna tryckerier läggs ned. 
Världen blir digital, alla finns på 
Facebook och om du vill få fram 
information så googla det. I denna 
sköna nya värld representerar 
medieprodukter som tidningar och 
tidskrifter det förgångna – näst på 
tur för dinosauriestatus. Vi bevittnar 
journalistikens begravning, så vila 
i frid. Eller som medieekonomen 
Robert W. McChesney summerar 
läget för de amerikanska medieor
ganisationerna: ”De flesta nyhets
redaktionerna påminner om den 
polska landsbygden 1945.”

USA är dock inte detsamma som 
världen. Indien, till exempel, är ett 
land med 1,2 miljarder invånare där 
upplagor och utgivning av traditio
nella papperstidningar har explo
derat efter 1990 – och fortfarande 
ökar – på tretton olika språk, bland 
annat engelska. Det finns flera 
anledningar till denna utveckling, 
teknologiska och ekonomiska så 
väl som kulturella och samhälleliga. 
Läskunnigheten ökar – liksom den 
utbildade medelklassens välstånd 
– vilket medför traditionen att läsa 
tidningen. 

Den senaste statistiken från the 
World Association of Newspapers 
and News Publishers (WAN/IFRA) 
bekräftar att spridningen av tryckta 
tidningar fortsätter att öka i länder 
med en växande medelklass och 

med relativt lågt genomslag för 
bredband, framförallt i Asien och 
Latinamerika, medan motsatsen 
gäller i Nordamerika, Austra
lien och Europa. Det tål dock att 
nämnas att på en global skala läste 
2,5 miljarder människor pappers
tidningar under 2013, och 800 
miljoner läste sina nyheter på en 
webbplattform. Nyhetsmedierna på 
webben expanderar, men sällan som 
helt digitalt födda projekt. De flesta 
framgångsrika digitala nyhetsfö
retagen är en del av medie
bolag med en lång tradition 
inom tryckt journalistik 
– och har under många år 
även understötts av in
komsterna från tryckta 
medier.

När general
sekreteraren för 
WAN/IFRA, 
Larry Kilman, 
presenterade 
den senaste 
rapporten om 
presstrender 
i juni i år, så 
summerade han 
utmaningen 
med de här 
orden: ”Om vi 
inte löser in
täktsfrågan, och 
tillhandahåller 
tillräckligt med 
kapital för att 
nyhetstid
ningarna 
ska kunna 
uppfylla sin 
samhälleliga 
roll så blir 
demokratin 
oundvikligen 
försvagad.” 
Men att ”lösa 
intäktsfrågan” 
kan betyda 
många olika 
saker, och olika 

sorters ägare kommer att använda 
olika sorters måttstockar när de, 
med intäkterna i åtanke, gör sina 
finansiella och organisatoriska val. 

Låt mig tA SchibSteD som exempel. 
Förra våren bjöd jag in en erfaren 
journalist från en av 
Schibsteds norska 
tidningar 
för att 
fö

reläsa på en av mina universitets
kurser i journalistik. Han talade om 
de resurser och den tid som krävs 
för undersökande, politisk jour
nalistik, och nämnde de negativa 
konsekvenserna av nedskärningar i 

personalen och andra redaktionella 
åtstramningar. Mot slutet påpekade 
han att på grund av nya ”röda siff
ror” i de ekonomiska rapporterna 
– en metafor för underskott – så för
väntade han sig att Schibsted skulle 
initiera nya nedskärningar rörande 
redaktionella utgifter. Eftersom 
jag regelbundet läser Schibsteds 

ekonomiska rapporter 
så frågade jag 

honom om källan till de ”röda 
siffrorna”. Han rättade sig ome
delbart: För Schibsteds ledare, och 
företagets aktieägare, betraktas alla 
tendenser till en bruttovinstmargi
nal (EBITDA) på mindre än 10 pro
cent som en metaforisk ”röd siffra”, 
en varningssignal som omedelbart 
måste följas av nedskärningar för 
att rädda vinstmarginalen. Den här 
sortens framställning, som är typisk 

för börsnoterade bolag, har 
propagerats så ak

tivt under det 
senaste 

de

cenniet att den verkar ha internali
serats av den egna personalen. När 
journalister och teknisk personal 
sparkas beror det sällan på faktiska 
förluster. 

meDieoRgAniSAtioneR som står 
utanför börssfären, främst de som 
ägs av stiftelser eller ideella organi
sationer, är i princip fria att ta andra 
aspekter i beaktande och att accep
tera lägre marginaler. Ett värdefullt 
exempel är The Guardian, som är en 
av världens ledande nyhetstidningar 
och därtill en kvalitativ nyhetstjänst 
på nätet. The Guardian ägs av ide
ella stiftelsen the Scott Trust. Även 

ägarfamiljer och andra privata 
aktieägare har historiskt sett 

accepterat förluster och 
understött fortsatt verk

samhet därför att den 
politiska eller kultu

rella ambitionen 
att publicera 
nyheter har 
prioriterats. 

Men det 
finns inga 
garantier för 
kloka beslut. 
Både 
girighet och 
orealistiska 
ambitio
ner kan 
förgöra 
medieor
ganisatio
ner. Den 
huvudlösa 
expan
sionen av 
svenska 
medie
företaget 

Stampen är 
ett aktuellt 

exempel.  Till 
och med det 

största medie
företaget i Sverige, 

familjeägda Bonnier, 
har försatt sig i en riskabel 

ekonomisk situation under det se

naste årtiondet. Sedan får bankerna 
rollen som dirigent med taktpinne. 

De strategiska ekonomiska pro
blemen för nyhetsmedier är inte en 
konsekvens av publikens falnande 
intresse för journalistik; det är en 
konsekvens av de utmaningar som 
internet har medfört vad gäller 
annonsering. Att sälja sin publiks 
uppmärksamhet har länge varit den 
huvudsakliga inkomstkällan för de 
flesta professionella nyhetstidning
arna. Publikens uppmärksamhet har 
varit en handelsvara på marknaden 
och annonsörer har behövt betala 
journalistiska företag för att komma 
i kontakt med deras läsare. De har 
inte annonserat för att stödja jour
nalistik eller demokrati, utan endast 
– vilket är rimligt – för att uppnå 
sina egna kommersiella mål. 

DennA hiStoRiSKA ALLiAnS har kraf
tigt försvagats under det senaste 
decenniet. Företag som behöver 
annonsera måste inte ens placera 
sin annons på en specifik websida 
i hopp om att nå besökarna. Som 
Robert W. McChesney observerar: 
”Istället kan de köpa målpubliken 
direkt och placera sina annonser 
genom internets annonsnätverk 
som lokaliserar den önskade publi
ken var än de befinner sig online. 
Annonsörerna behöver inte längre 
stödja journalistik eller innehålls
produktion överhuvudtaget”. 
Google, Facebook och andra kom
mersiella övervakningsföretag 

Från nyhetspress  till pengapress
Om en hysterisk mediebransch som grävde sin egen grav

t

”Både girighet 
och orealistiska 
 ambitioner kan 
förgöra media
organisationer.
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som kallas ”sociala medier” vet 
idag mer än du själv vill veta om dig, 
din familj och era surf och konsum
tionsvanor.

i LängDen äR Det därmed en illusion 
att tro att professionell journalistik 
kan räddas och utvecklas genom att 
leva upp till krav från professionella 
investerare på börsmarknaden. 
Journalistik, åtminstone journalistik 
som handlar om samhälleliga frå
gor, är allmännyttig. Det allmännyt
tiga har – med ekonomisk termino
logi – två utmärkande egenskaper: 
Det är ickeexklusivt (ingen kan 
hindra någon från att bruka, åtnjuta 
eller dra fördel av det) och den en
skildes bruk av allmännyttigt gods 
exkluderar inte andra 
från det. Nationalpar
ker och gatubelysning 
är två välkända exem
pel. Nyheters demo
kratiska värde ligger i 
att de finns tillgängliga 
som allmän informa
tion. Det samhälleliga 
och personliga värdet 
av reportage om en 
korruptionsskandal 
eller flyktingproble
matik, en ny bro eller 
en investeringsplan, 
reduceras inte av att 
många personer läser 
om det eller hör talas 
om det. Tvärt om blir 
en nyhetstjänst bättre 
ju mer offentlig den är. 

Eftersom kollektiv 
egendom är svår att 
dela upp och sälja på 
marknaden som privat egendom så 
har den traditionella lösningen varit 
att finansiera eller understödja den 
genom offentliga tillgångar. Den 
lösningen är också vanlig för allmän 
infrastruktur, utbildningssystem och 
viktig sjukvård. Marknads lösningar 
är tillägg. Det här är det enda 
sättet att garantera en gemensam 
standard  för hela befolkningen. 

Samma typ av resonemang har 
varit ett viktigt argument för public 
service i vår del av världen. Först 
gällde det begränsade frekvenser 
och politiska hänsynstaganden, 
och senare det förhöjda värdet på 
journalistik som en samhällstjänst 
tillgänglig för alla. Idag inkluderar 
det digitala nyhetstjänster. Här är 
vi nu, långt ifrån ”journalistikens 
död”, och både journalister och 
akademiker i andra delar av världen 
ser med visst avund på den här 

aspekten av den nordiska model
len. Skandinaviens vinstorienterade 
medieföretag – och deras lobbyis
ter – verkar dock betrakta digitala 
public servicenyheter som ”osund” 
konkurrens. Oligopol längtar alltid 
efter obegränsad kontroll över 
marknaden. 

Trots journalistikens inneboende 
drag av att vara allmännyttig så har 
de traditionella tidningarna histo
riskt sett lyckats på marknaden som 
klassisk handelsvara. Delvis för att 
nyheterna är ett redigerat ”paket ” 
som säljs på marknaden, men fram
förallt på grund av förmågan att säl
ja publiken till annonsörerna. När 
ledande medieföretag beslutade sig 
för att tillhandahålla stora delar av 

sitt innehåll ”gratis” 
på nätet, i hopp om 
att locka till sig nya 
annonsörer, så knäckte 
de på sätt och vis sin 
egen affärsmodell. En 
av Norges ledande 
kapitalistiska medie
entreprenörer, Trygve 
Hegnar, chefredaktör 
för Finansavisen, skrev 
nyligen en sarkas
tisk kommentar om 
denna kannibalistiska 
strategi: ”De talar 
alla om ’den digitala 
omvandlingsproces
sen’, som om det var 
en lag som råder över 
alla tidningar. Ingen 
av kommentatorerna 
i tidningar, radio el
ler på tv bryr sig om 
eller förstår den mest 

grundläggande förklaringen för tid
ningarnas fall: priset.” Efter mer än 
ett årtionde av fritt fram har ledarna 
för kommersiella medier plötsligt 
panik och försöker att bygga betal
väggar kring sina produkter. 

en AnnAn öDeSDigeR mediestrategi 
har, som medieforskaren Sigurd 
Høst påpekar, varit tendensen hos 
ledare för kommersiella medier ”att 
nedvärdera tidningarna”. Riktiga 
utmaningar har inte mötts med se
riös analys baserad på historisk kun
skap. Istället har internet hysteriskt 
tolkats som ett digitalt lokomotiv 
som omedelbart kommer att köra 
över, och förstöra, allt i sin väg. Tå
get till framtiden rullar, och de som 
envisas med att reflektera över sina 
valmöjligheter blir ensamma kvar 
på perrongen. I en sådan atmosfär 
har det varit oerhört svårt att 

”Nyheters 
demokra

tiska värde 
ligger i att 
de finns 

tillgängliga 
som allmän 

informa
tion.

t

t
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presentera argument för pappers
tidningarnas utmärkande styrkor 
gentemot andra medieplattformar, 
och diskutera hur de på bästa sätt 
kan kombineras med nya digitala 
lösningar och tjänster. Ingen borde 
förvånas över att även läsare och 
annonsörer börjar tappa förtroende 
för de tryckta produkternas framtid.  

Det är förstås så att nyhetstid
ningarnas gyllene tidsålder ligger i 
det förflutna, och utmaningarna är 
särskilt svåra i de delar av världen 
där bredband har hög genom
slagskraft. Men historiskt sett så 
är olika stadier av tillväxt, toppar 
och nedgångar på lång sikt typiska 
för alla sorters medier, liksom för 
andra innovationer. Baserat på de 
historiska diffusionskurvorna vet vi 
också att olika medier har visat en 
stark förmåga att vara konkurrens
kraftiga, förändras, och förbättras. 
I Norge fanns det 229 tidningar av 
olika slag 2013, vilket är det högsta 
antalet sedan andra världskriget. 
De flesta tidningarna i landet 
minskade sin upplaga under året, 
framför allt de populära tabloid
tidningarna, men 49 tidningar 
ökade sin upplaga. Utvecklingen 
i Sverige är i princip likadan. 2014 

var också året då Dagens ETC 
lanserades som en ny pappers
tidning, fem dagar i veckan. Det 
finns inte bara dalande siffror och 
problem, utan även investeringar, 
innovationer och några motstridiga 
tendenser. 

hiStoRien viSAR även att populära 
medietyper sällan kollapsar; vanli
gare är att de efter en nedåtgående 
period överlever, och till och med 
frodas, på en lägre nivå än tidigare. 
Radio är ett bra exempel. Om så 
kommer att vara fallet med pap
perstidningar, tidskrifter och böcker 
i den digitala eran återstår att se. 
Utmaningarna är omfattande, men 
det borde inte ligga på ledarna inom 
media att agera självmordsbom
bare på sina egna produkter, sina 
anställda och sin publik. 

En särskilt ödesdiger strategi är 
den kortsiktiga nedskärningen av 
kvalificerad redaktionell personal 
för at rädda vinsterna. I nuläget 
bevittnar vi en avprofessionalise
ring av journalistiken. Att Bonniers 
sparkar alla anställda fotografer på 
Expressen bör ses som en symbolisk 
handling. Om företagsledningen 
hade varit ärlig så hade de talat 

öppet om sina prioriteringar: vinst 
före kvalitet. Istället mässar de i 
kör om hur de fortfarande tror på 
undersökande journalistik, repor
tage, kultur, lokala nyheter, allt. De 
måste bara göra sig av med ännu 
fler erfarna journalister, special
reportrar, kolumnister och teknisk 
personal för att lyckas. En gång i 
tiden var den här typen av propa
ganda känd som Orwellskt nyspråk. 
Idag jämför svenska journalister 
ägarlojala redaktörer med Saddam 
Husseins PRgeneral Bagdad Bob, 
alltid redo med ett optimistiskt citat 
om den ljusa framtiden.

Jarle Møen och Hans Jarle Kind, 
professorer vid Norges Handels
høyskole i Bergen, har föreslagit 
att journalistik som allmännytta 
borde ges samma sorts prioritet som 
vetenskaplig forskning – på grund 
av sin betydelse för demokratin. 
Som de ser det borde presstöd inte 
längre betraktas som en traditionell 
kulturfråga i debatten, utan snarare 
som en fråga om kunskapsstöd. 
Pressubventionering borde utveck
las och förändras till ett system 
som relaterar mer till redaktionella 
investeringar och journalistiska 
prioriteringar, istället för dagens 

direkta och indirekta subventioner. 
Skattereduktioner för journalistiskt 
arbete både vad gäller traditionella 
och digitala medier, är ett av deras 
förslag.

DeRAS SpecifiKA föRSLAg kan 
ifrågasättas, men det här är den typ 
av strategisk debatt som behövs. De 
relativa framgångarna för nordisk 
public service skulle kunna vara en 
intressant utgångspunkt. Om vi vill 
ha journalistik som gör skillnad för 
demokratin så är det nödvändigt att 
göra redaktionella organisationer 
mindre beroende av de kommersi
ella marknadskrafterna. Summorna 
som krävs är i ekonomisk mening 
”småpotatis” för de välmående 
nordiska ländernas statsbudgetar. 

Journalistiken är som allmän
nytta värd det. 

Sigurd Allern
Sigurd Allern, Dr. polit, 

är professor i journa-
listikstudier vid Oslo 

universitet och gästpro-
fessor vid institutionen 

för mediestudier vid 
Stockholms universitet. 
Han är också tidigare chefredaktör för den 

norska dagstidningen Klassekampen.
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