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Inledning 

I västvärlden befinner vi oss i en tid som brukar gå under benämningen informationsåldern. 

Somliga väljer att istället kalla den för desinformationsåldern. Hur det än förhåller sig, lever vi i 

en tid då informationen blivit en av de viktigaste varorna. Medieutvecklingen, och då inte 

minst den tekniska utvecklingen, har gjort informationen mer lättillgänglig och 

nyhetsrapporteringen kan effektivt förmedlas över jordklotet. Den globala 

informationsspridningen har emellertid även medfört att det blivit svårare att kontrollera och 

hantera nyheterna, varför vi riskerar att drunkna i den våg av information som sköljer över 

oss. Här har medierna själva en viktig funktion som ”grindvaktare” där ett slags filter sorterar 

och väljer bort vilseledande, irrelevant och överflödig information. Gång på gång visar det sig 

emellertid att ”objudna gäster” passerar den bevakade grinden, och trots att det finns olika 

uppfattningar om vilka gäster som bör eller inte bör få tillträde, så finns det en gäst som de 

allra flesta är överens om borde portförbjudas; nämligen den falska nyheten. 

     Amerikanen Joey Skaggs, som själv titulerar sig konstnär, tillhör den skara som medierna 

önskar portförbjuda. Trots det beviljas han gång på gång tillträde och inkräktar både på 

journalistikens självaktning och trovärdighet med sina uppdiktade nyheter.  

     Skaggs är inte ensam om detta kritiska ställningstagande, och som medborgare i dagens 

moderna informationssamhälle anses det vara politiskt korrekt att ha en mediekritisk 

hållning. Allt fler börjar hävda sin demokratiska rätt till det offentliga rummet i allmänhet, 

och till den mediala offentligheten i synnerhet.  

 

I nyhetsvärlden rör sig emellertid många olika aktörer och en nyhet förmedlas via ett flertal 

varierande mediekanaler. Alla vill ha sin bit av kakan. Mediekonsumenten vill dessutom gärna 

få den nygräddad, direkt hämtad från ugnen och med en doft av originalfabrikat.  

     Journalistikens villkor har med tiden förändrats och idag frågar sig många om de 

journalistiska principerna håller på att spela ut sin roll. Mediernas uppdrag ser ut att ha 

förändrats och innehållet är inte längre vad det borde vara, menar många kritiker. Många av 

de uttalade mediekritikerna menar att det finns ett tvivelaktigt maktförhållande mellan 

medierna och samhället, där medierna infiltrerar och kontrollerar alltmer av det offentliga 

rummet.  

     Medierna präglar till stor del vårt sätt att tänka och agera som människor; det räcker med 

att fråga sig själv var man får sin verklighetsuppfattning ifrån. Då vi onekligen uppfattar 

medierna som viktiga, blir de också viktiga. 
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Syfte 

Avsikten med denna undersökning är att granska och analysera, inte medierna, utan den 

kritik som riktas mot dem. Mot bakgrund av den offentlighet som numera utspelar sig i 

medierna, studeras såväl Joey Skaggs som övriga mediekritikers förhållningssätt till nämnda 

offentlighet.    

     Den traditionella och teoretiska mediekritiken jämförs sedan med Joey Skaggs betydligt 

mer praktiska och handgripliga mediemanipulationer. Aktören Joey Skaggs är 

undersökningens huvudinformant och formulerar således några av uppsatsens 

utgångspunkter. Hans verksamhet analyseras och diskuteras utifrån hans egna uttalade mål. 

Följande problemformuleringar behandlas: 

                                       

• Vad är det Joey Skaggs kritiserar och hur ser hans kritik ut i jämförelse med andra 

mediekritiska aktörer? 

• Hur ställer sig Joey Skaggs och de andra mediekritikerna till den mediala offentlighet 

som vuxit fram? 

• Hur går Joey Skaggs tillväga för att få en plats i den mediala offentligheten och vilka 

konsekvenser får hans metoder för oss som mediekonsumenter och för medierna 

själva?  

Metod 

I syfte att positionera Joey Skaggs och de övriga mediekritikerna, har vi bedrivit 

medieteoretiska litteraturstudier, dels för att få en grundläggande inblick i hur dagens 

medieklimat ser ut, dels för att få en inblick i hur mediekritiken ser ut. I undersökningen 

fungerar detta som en bakgrund till teori- och analysavsnittet.  

     Undersökningens teoretiska stomme består av den brittiske sociologen John B Thompsons 

syn på den mediala offentligheten. De faktorer som enligt Thompson är kännetecknande för 

dagens mediala offentlighet sätts i analysavsnittet in i ett mediekritiskt perspektiv; och jämförs 

således med Skaggs och övriga aktörers ståndpunkter. Den amerikanske ekonomen och 

fysikern Michael Goldhabers teorier kring synlighets- och uppmärksamhetsekonomi bidrar 

även till den teoretiska förståelsen.  

     Joey Skaggs eget material på hemsidan är av största vikt för uppsatsen. Här finns hans 

egna formuleringar, mål och syften beskrivna. De aktioner han genomfört redovisas ingående, 

och detta material är en av uppsatsens hörnstenar. Utöver hemsidan används även en intervju 
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med Skaggs som sändes i SVT: s program Mediemagasinet den 31 oktober 2002. Materialet 

används och analyseras dels i syfte att positionera Skaggs i relation till det övriga fältet, dels 

för att ta reda på huruvida hans angivna syfte uppnåtts. Det är således Joey Skaggs själv som 

formulerar några av våra utgångspunkter och står som huvudrepresentant för de 

mediekritiker och teoretiker som behandlas i uppsatsen. Han betraktas och behandlas dels 

som en fristående aktör, dels som en del i ett mediekritiskt kollektiv. Denna distinktion anses 

nödvändig för att bringa klarhet i var och hur han positionerar sig på fältet.                                          

     Undersökningens analysmaterial består av Joey Skaggs och övriga aktörers mediekritiska 

verksamhet. Denna del bygger i likhet med bakgrunds- och teoriavsnittet på litteraturstudier. 

De mediekritiska åsikterna analyseras tematiskt, det vill säga under rubriker som har 

funktionen av en gemensam nämnare. Dessa teman har under litteraturstudierna varit 

frekvent återkommande, varför de också får en given plats i undersökningen. I de 

efterföljande delanalyserna diskuteras den yttrade mediekritiken, som framkommit, i relation 

till Joey Skaggs hållning och verksamhet.    

     I syfte att summera analysmaterialet med den teoretiska inramningen, genomförs en 

sammanfattande positionsanalys där det mediekritiska fältet och Joey Skaggs diskuteras 

utifrån teori och frågeställning. 

Urval och avgränsningar 

De gånger då vår tidsperiod benämns som ”informationsåldern” vill vi påpeka att detta 

innefattar de tekniskt utvecklade länderna i väst.    

     I uppsatsen återkommer Thompsons begrepp ”medial offentlighet”, vilket inte bör blandas 

ihop med offentlighetsbegreppet i övrigt. Uppsatsens material begränsas således till 

offentlighet enbart i mediala sammanhang. Uttrycket syftar i detta sammanhang till 

mediernas plats i offentligheten, den offentlighet som skapats i och med mediernas utveckling 

samt slutligen individens plats i den mediala offentligheten. Thompson talar om medier som 

kommunikation, vilket kan appliceras på Skaggs tillvägagångssätt; han undersöker hur 

mediernas kommunikationsvägar fungerar i praktiken. Dessutom behandlar Thompsons 

teorier den mediala offentlighet som uppsatsens aktörer kritiserar.  

     Eftersom Thompson talar om medial offentlighet är steget inte långt till Goldhabers 

teorier kring den moderna människans behov av att synas och bli uppmärksammad; en 

synlighet som idag utspelar sig i den mediala offentligheten. 

     Väl medvetna om att det existerar en mängd andra, säkerligen minst lika verksamma 

individer eller grupper inom den mediekritiska genre som vi har valt att fokusera oss på, har 
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vi valt att inrikta vår undersökning på Skaggs okonventionella metoder. Valet grundar sig i ett 

intresse för hans sätt att, med mediernas egna verktyg och satirens dramaturgi, föra fram sin 

mediekritik. Han behärskar och utnyttjar mediernas verktyg, för fram sin kritik genom deras 

kanaler och drabbar dem, inte på ett abstrakt plan, utan rent bokstavligt.  

För övrigt bör tilläggas att en intervju med Joey Skaggs på ett mycket tidigt stadium avskrevs. 

Intervjun som metod ansågs inte relevant i sammanhanget eftersom de åsikter som skulle 

framkomma genom den inte skulle vara tillgängliga för allmänheten, vilket uppsatsens övriga 

källmaterial är.  

     Materialet som hämtats från Skaggs hemsida har inte använts för att debattera för eller 

emot Skaggs verksamhet. Det tillhandahåller information om hans syfte och mål med 

verksamheten och där finns även viss dokumentation av bluffarna han genomfört. Denna 

dokumentation var dock vid undersökningens genomförande inte helt färdigställt, varför det 

heller inte behandlas i uppsatsen. Tillgängligt material betraktas dock som tillräckligt för att 

förstå Skaggs intention med verksamheten. 

     Det material som hämtats från hemsidan, har översatts av uppsatsens författare. Vi 

reserverar oss för eventuella fel i översättningen. Bilderna som dels illustrerar bluffarna och 

som även fungerar som en dokumentation är också hämtade från Skaggs hemsida. Det är de 

större, internationella bluffarna som ligger till grund för vår analys eftersom dessa fått störst 

genomslagskraft. 

     De mediekritiska röster vi valt att granska representerar ett litet utsnitt ur ett mycket brett 

fält. Vi vill understryka att det inom detta forskningsområde finns ett flertal tongivande 

namn, såväl forskare som kritiker och debattörer, vars existens vi är väl medvetna om. Valet 

har ändå varit att inte behandla dem i denna undersökning, och några av dessa namn är: 

Pierre Bourdieu, Jostein Gripsrud, James Lull, John Pilger, Kent Asp, Lars Furhoff, Robert W 

McChesney, Jürgen Habermas. 

     De aktörer vi valt att analysera i avsnittet ”Mediekritiska röster” är till professionen såväl 

forskare som journalister. Dessa mediekritiker är verksamma i såväl internationella som 

nationella sammanhang, eftersom vi, under litteraturstudien noterat att de åsiktsmässigt har 

en likartad mediekritisk hållning. De svenska mediekritikerna hänvisar ofta till de 

internationella mediekritikerna, vilket vi också vill betona. I undersökningen behandlas de 

emellertid främst som mediekritiker; en distinktion som grundar sig på deras åsikter och 

resonemang kring dagens mediesamhälle. Nedan följer valda aktörer och en motivering till 

varför de ses som relevanta för undersökningens syften:  
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• Maria-Pia Boëthius, svensk journalist, författare och välkänd debattör med starka 

åsikter. Har som journalist fått inblick i hur mediesfären ser ut och fungerar och är 

därför särskilt intressant. 

• Noam Chomsky, amerikansk språkforskare, professor i lingvistik vid Massachusetts 

Institute of Technology, Cambridge. Har tillsammans med amerikanske ekonomen 

Edward Herman skapat en propagandamodell som används i uppsatsen 

• Matthew Kieran, brittisk författare och debattör 

• Andrew Belsey, brittisk medieforskare och filosof 

• Marshall McLuhan, kanadensisk kommunikations- och litteraturforskare 

• Dan Josefsson, svensk journalist och TV- reporter 

• Bengt Nerman, författare och medieforskare 

• Arne Ruth, professor och före detta chefredaktör på tidningen Dagens Nyheter 

 

Tidigare forskning 

I uppsatsen behandlas olika mediekritiska teorier. Det problem uppsatsen behandlar och den 

jämförelse som görs mellan olika former av mediekritik och Joey Skaggs har inte, så vitt 

författarna lyckats bringa klarhet i, tidigare ägnats någon uppmärksamhet.       

Vidare forskning och svårigheter 

Då ämnet är stort och relativt outforskat, är det endast en begränsad tidsram som till viss del 

påverkat undersökningens urval och omfattning. En utveckling av denna undersökning torde 

leda till en betydligt mer ingående analys av Skaggs verksamhet. Avsnittet Bluffar genom tiderna 

kan analyseras mer djupgående och ge tydligare svar på hur kritiken ser ut, tas emot och följs 

upp av medierna.  

     En av svårigheterna med denna undersökning har varit att skilja empiri och teori åt. Teorin 

bör ge en inblick i dagens mediekritiska- och teoretiska fält, men den har emellertid också 

genererat våra frågeställningar. Teorin, med Thompson och Goldhaber som huvudkällor, 

fungerar i denna undersökning som en sorts spegel i vilken analysmaterialet, det vill säga 

Skaggs och de övriga mediekritikerna, reflekterar och diskuterar under en gemensam nämnare. 

Det samma gäller för analysens tematiska indelning, vilken har formen av ett begränsande 

forum där ståndpunkterna möts och skiljs åt under en på förhand given rubrik.       
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Disposition 

Uppsatsen inleds med en medieteoretisk bakgrund där offentlighets- och synlighetsbegreppen 

diskuteras ur ett historiskt perspektiv. Därefter följer ett avsnitt där nyhetsjournalistikens 

utveckling kort beskrivs och läsaren får en inblick i vilka förutsättningar journalistiken verkar 

under idag. 

     Därpå följer analysunderlaget där Joey Skaggs verksamhet är först ut att studeras, med 

hjälp av det material han själv gjort tillgängligt genom sin hemsida1. Hans syften och mål med 

verksamheten beskrivs, analyseras och sätts i relation till det mediekritiska fältet i övrigt. Joey 

Skaggs har på sin hemsida formulerat ett slags manifest där han med egna ord beskriver 

samtliga aktioner och mediekritiska installationer han genomfört under åren. Samtliga har 

uppmärksammats internationellt. En undersökning av detta material bör återspegla hans 

åsikter, tankar och agerande samt visa huruvida han uppnått de mål och syften han säger sig 

ha med sin mediekritiska verksamhet.  

 

Uppsatsen inleds med en medieteoretisk bakgrund. I detta avsnitt presenteras uppsatsens 

teoretiska grundstenar och läsaren introduceras för det mediala fältets aktörer, villkor och 

påverkansfaktorer. Här ges en teoretisk inramning till de följande avsnitt som behandlar Joey 

Skaggs mediekritiska installationer och övriga mediekritiska röster.  

     Båda nyss nämnda delar betraktas emellertid som empiriskt material, det vill säga det 

material som ska analyseras och diskuteras. De mediekritiska åsikter som presenteras är 

grupperade tematiskt och följs av en utförlig delanalys där de tillsammans med Joey Skaggs 

verksamhet analyseras utifrån tema och teorier. 

     I den sammanfattade analysen redovisas undersökningens resultat och därefter diskuteras 

detta i en sammanfattad diskussion.  

 

 

                                            
1 http://www.joeyskaggs.com/ 

 

 7



Bakgrund 

Nyhetsjournalistikens utveckling 

Stig Hadenius och Lennart Weibull är professorer i journalistik respektive 

massmedieforskning. Tillsammans har de skrivit boken Massmedier – Press, radio & TV i 

förvandling, som utkommit i flera upplagor. De förklarar bland annat hur nyhetsvärderingen 

inom medievärlden går till och hur det fungerar på en nyhetsredaktion.  

     Håkan Hvitfelt är professor i journalistik vid Stockholms universitet. Han är en av 

författarna till antologin På väg mot medievärlden 2020 där han diskuterar mediernas 

utveckling, förändring och framtid.  

 

Hadenius och Weibull talar om hur den svenska nyhetsförmedlingen runt 1950 förändrades 

från att ha varit relativt sparsmakad och grundad på telegramnyheter, till en betydligt bredare 

journalistisk bevakning. Faktorer som påverkade denna utveckling var den ökade 

annonseringen, vilket gav mer gynnsamma förutsättningar, men den bredare 

nyhetsbevakningen berodde också på att Sverige genomgick en samhällelig modernisering 

under denna period.  

Nyhetsartiklarna blev också längre, från 1940- talet till 1980- talet nästan fördubblades den 

genomsnittliga nyhetsartikelns längd. Förhållandet mellan journalister och politiker 

förändrades och journalisterna riktade numera såväl kritik som svåra frågor till politikerna.2 

     Före 1980- talet kom nyheterna redaktionen tillhanda genom telegraf, telefon eller 

teleprinter, något som innebar mycket redigeringsarbete för journalisterna. Datoriseringen har 

underlättat detta överföringsarbete väsentligt och telegramnyheterna kommer numer till 

respektive redaktions centraldator. Materialet är lätt att ladda ned på den egna skärmen för att 

redigera till färdig text.  

     Den effektiva överföringstekniken förenklar givetvis nyhetsprocessen, men innebär också 

att gränsen mellan nyhetsbyrån och nyhetsredaktionen blivit alltmer diffus. Nyhetsbyråerna 

står emellertid alltjämt för det fortlöpande flödet av nyhetstelegram som når medierna, men 

den tekniska utvecklingen och datoriseringen har gjort det möjligt för journalister och 

redaktioner att självständigt bevaka och söka informationen i tillgängliga databaser. Såväl 

internationella som nationella nyheter går igenom denna process av källor, förmedling och 

                                            
2 Stig Hadenius, Lennart Weibull, Massmedier, Press, radio & TV i förvandling (Stockholm, 1999), s. 315.  
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urval. Nyhetsförmedlingen är ingen enkel process där ett fåtal personer har den 

grindvaktarfunktion som gallrar bland inkommande nyheter; flödet är inte helt tydligt utan 

består av komplicerade system och en mängd verksamma aktörer och beslutsfattare.3 

 

Hvitfelt beskriver hur medieindustrin globaliseras och i allt högre grad blir just en industri. 

Utvecklingen går alltjämt framåt; något som givetvis får konsekvenser för ”de äldre medierna” 

och de funktioner som de har och har haft för människor. Det globala, världsomspännande 

industrisamhället blir alltmer beroende av medier.  

     Elektronikindustrin, som bland annat producerar och distribuerar teknik, är idag världens 

största industrisektor. IT- samhällets framväxt kan innebära att demokratin antingen förstärks 

eller försvagas; fler människor får alltmer insyn, kunskaper och möjligheter att påverka 

beslutsprocesserna i samhället.4 

     Resultatet kan emellertid också bli det motsatta. Det framtida mediesystemet och IT-

samhället kommer att styras globalt och kan därför inte heller kontrolleras av nationell 

lagstiftning. Politiskt och demokratiskt valda organ får mindre betydelse samtidigt som 

framtidens sanningssökande journalister kommer att finnas inom mindre fristående företag, 

och därmed minska i betydelse.5 

     Mediernas värld består i huvudsak av reklam, underhållning och information. Innehållet 

kan i sin tur kortfattat delas upp i information och fakta samt underhållning och fiktion, där 

informationen blir alltmer underhållande och det faktabaserade innehållet mer fiktionaliserat. 

Det faktabaserade innehållet, och främst journalistiken, anpassas till dessa nya förutsättningar. 

I mediekonglomeratens utbud dominerar den fiktionaliserade verkligheten.  

     Om man ska se det ur ett annat perspektiv, kan demokratin fördjupas med dessa nya och 

effektivare medier. Den nu passiva offentlighetsprincipen övergår med teknikens hjälp till en 

aktiv offentlighetsprincip. Tekniken ökar kommunikationsmöjligheterna.  

     Innehållet i dagens medier står i relation till, och är beroende av, den teknik som används. 

De teknologiska och ekonomiska förutsättningarna påverkar medierna och indirekt det 

innehåll som med teknikens hjälp produceras. Underhållningen finner exempelvis nya 

                                                                                                                                        

 
3 Hadenius, Weibull, s. 317-319. 
4 Håkan Hvitfelt, ”En ny medievärld”, Håkan Hvitfelt och Gunnar Nygren (red.),  På väg mot medievärlden 2020 
Utveckling Teknik Marknad (Lund, 2000), s. 12-13. 
5 Ibid. s. 28. 
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uttryckssätt i gamla medier som televisionen, samtidigt som Internet erbjuder nya 

kommunikations- möjligheter, men även underhållning.6 

     Den tekniska utvecklingen i kombination med ändrade ekonomiska villkor påverkar och 

förändrar såväl mediernas innehåll som dess roll i samhället. En utvecklad teknologi innebär 

att mediesamhället omfattar fler och nya sektorer. De gamla medierna växer samman med de 

nya medierelaterade tekniker som utvecklas. Detta kallas att medierna konvergerar. Det innebär 

exempelvis att datorerna blir medier och medierna blir datorer; TV:n blir en dator, och 

datorn blir en TV; telefonen blir en dator och datorn blir en telefon och så vidare.  

     Konkurrensen mellan olika TV- kanaler gäller främst kampen om publiken. Genrer 

förändras, och underhållning kan exempelvis få mer faktainslag, medan nyheterna 

dramatiseras och fiktionaliseras samt alltmer blir berättelser som bygger på 

verklighetsfragment. Blandformer utvecklas, och de journalistiska produkterna blir mer 

dramaturgiskt drivna, inte sällan på bekostnad av sakligheten. Man kan kort säga att den 

ursprungliga fiktiva underhållningen blir mer verklig, medan den faktabaserade 

informationen blir mer overklig. Hvitfelt menar att mediernas innehåll totalt sett borde 

divergera, det vill säga bli allt mer olikartat, då nya typer av innehåll tillförs, trots att det 

dominerande innehållet karaktäriseras av underhållning och en blandning mellan fakta och 

fiktion.7 

     TV- mediets logik är också underhållningens logik, eftersom TV berättar med bilder, vilka 

förmedlar känslor snarare än djup. Man kan då fråga sig vilken logik som kommer att 

dominera det konvergerade medium som många forskare tror håller på att växa fram. Den 

tidigare nämnda dominerande logiken innebär att enkla och dramatiska händelser prioriteras 

av TV: s nyhetsförmedling. Bland annat har inriktningen på brott ökat i televisionens tre 

stora nyhetsprogram under 1990- talet, ett faktum som inte står i relation till den verkliga 

brottsligheten, vilken inte ökat dramatiskt. Detsamma gäller den politiska informationen som 

mer och mer inriktas på konflikter, tillspetsning och dramatik.8  

     TV- mediet konkurrerar idag med dagspressen, och då främst med kvällspressen. Pressen 

bemöter konkurrensen, och de sjunkande upplagorna, på främst fem olika sätt: 

 

1. Ekonomiska nedskärningar på redaktionerna.  

2. Antalet anställda journalister minskar. 

                                            
6 Hvitfelt, s. 11. 
7 Ibid. s. 13-15. 
8 Ibid. s. 16. 
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3. De erbjuder specialbilagor till i stort sett varje upplaga. 

4. Tidningens innehåll förändras: mer sex, skandaler, brott och framför allt en 

tilltagande blandning mellan fakta och fiktion. 

5. Man driver kampanjer och skapar opinioner och vinklar materialet hårdare. De 

opinioner som skapas av pressen genererar ju nyheter. Resultatet blir ett betydligt 

enklare innehåll som kan produceras på kortare tid av ett färre antal journalister.  

 

Det finns emellertid inte enbart ett konkurrensförhållande mellan dessa båda medier, utan 

också ett ömsesidigt beroende. Tidningarna anpassar sitt innehåll efter televisionens, genom 

att ge utrymme åt program och personligheter som förekommer i televisionen. Framför allt 

gäller detta de sociologiska draman som utspelar sig i televisionens verklighetsbaserade 

underhållningsprogram, exempelvis Farmen9 och Expedition: Robinson10. Pressens 

uppmärksamhet på händelseförloppen attraherar både läsare och TV- tittare utan att det ena 

utesluter det andra.      

     Dagspressen måste dock ha ett innehåll som skiljer sig från televisionens, det vill säga 

utförlighet, djup och bakgrund. Kvällspressen vill däremot ha en mix av dessa båda drag.  

     Morgontidningarna och de nya medieformerna, som Internet, är till stor del beroende av 

annonsintäkter. Dagstidningarnas motdrag är således att förmedla sitt innehåll genom andra 

medieformer, exempelvis via Internet. De nya medieformerna erbjuder dock kunden 

interaktivitet, det vill säga möjligheten att titta på annonser utan att köpa tidningen, samt att 

kunna betala varan direkt, något som är både billigare och tidsmässigt mer effektivt. Detta 

innebär att tidningarna kommer ut i mindre upplagor och sålunda till ett högre pris för 

konsumenten. I det långa loppet spår Hvitfelt att detta kan medföra att papperstidningen blir 

ett medium för en köpstark och välutbildad medelklass.11  

 

I framtiden kommer vi antagligen inte behöva kablar för att kunna kommunicera. Vi kommer 

att kunna göra det var vi än befinner oss och dessutom kommer vi också att kunna göra 

oerhört mycket mer med det som vi idag kallar medier.  

                                            
9 En dokusåpa som började sändas på svenska TV4 2001. Tolv  personer lever tillsammans på en bondgård 
någonstans i Sverige. Det finns ingen el och rinnande vatten på gården. För att klara sig måste de lära sig att bruka 
jorden som det gjordes för hundra år sedan. Varje vecka måste en person lämna Farmen, vilket avgörs i en 
tvekamp. 
10 En dokusåpa som började sändas på Sveriges Television 1997, där en grupp människor ska överleva på en öde ö. 
I sista programmet utses den deltagare som anses mest lämpad att överleva på ön och han eller hon får åka hem 
med en stor summa pengar. För varje avsnitt röstas en person bort och får lämna ön. 
11 Hvitfelt, s. 18-21. 
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     Mediekonsumtionen kommer inte heller att vara lika tidsbunden; än mindre än idag då vi 

redan kan lyssna på i stort sett vilket radioprogram som helst, när vi själva vill.  

     Tillgängligheten till journalistiska produkter, framför allt nyheter, kommer att öka 

kraftigt. Konkurrensen mellan olika typer av nyheter ökar därför också. Innehållet påverkas i 

sin tur och blir troligtvis mer dramatiserat och fiktionaliserat, som tidigare nämnts, men det 

kommer ändå att finnas nyheter som erbjuder en sakligare och djupare information. Dessa två 

typer av nyheter kan komma att konsumeras av två olika grupper av människor, de 

resurssvaga respektive de resursstarka, något som kan bli problematiskt ur demokratisk 

synvinkel då det leder till ökade kunskapsklyftor.  

Journalistens roll som inhämtare och leverantör av information kan hotas av den nya 

teknologin, då många genom databaser och offentliga arkiv får tillgång till samma 

källmaterial som journalisten. Den ökade mängden tillgängligt källmaterial kommer också att 

bli mer svårkontrollerat för journalisten. Ska journalisten istället anta rollen som expert på att 

sammanställa information inom olika områden; en slags informationsmäklare för den 

köpstarka publiken? 

     Den ökade tillgången på källmaterial innebär en större mängd information, men också att 

det blir svårare att kontrollera huruvida uppgifterna är sanna. Osanna uppgifter kan alltså 

spridas och publiceras av etablerade medier. Den nya medievärlden hotar, trots anspråk på att 

tillhandahålla fakta, än mer att bli en fiktionernas offentlighet.12  

Nyhetsvärdering  

Hadenius och Weibull beskriver hur processen som omvandlar en händelse till en nyhet, och 

som i en allt snabbare takt når läsare, lyssnare och tittare, tar sin början då en händelse 

inträffar någonstans i världen. 

     Förmedlingen av nyheter är en process i två steg. Initialt handlar det om ett urval, en 

nyhetsvärdering, där det beslutas om vilka nyheter som ska förmedlas till konsumenten. Det 

andra steget rör mediejournalistiken och hur nyheten ska presenteras.13 

     Nyhetsprocessen kan vara kort och okomplicerad, som vid en direktsänd presskonferens 

där uttalandena når mediekonsumenten direkt, men vanligast är emellertid en betydligt längre 

process. Speciellt gäller detta för internationella nyheter då medierna är beroende av en 

nyhetsbyrå som förmedlar nyheten eller av egna korrespondenter som rapporterar till 

redaktionen från den aktuella platsen.  

                                            
12 Ibid. s. 24-27. 
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     Vid samtliga anhalter som nyheten sedan passerar, finns redaktörer som granskar nyheten 

och beslutar om den ska vidarebefordras eller helt enkelt stoppas. De redaktörer som har 

denna roll kallas för ”gate- keepers”, grindvaktare, och fungerar i praktiken som källkritiska 

spärrar. Bilden är emellertid något abstrakt; det är snarare en process där dessa avvägningar 

görs vid flera tillfällen och av en mängd olika människor. 

     De källkritiska spärrarna, eller grindvaktarna, har även befogenhet att bearbeta och 

komplettera materialet med ytterligare information från andra rapportörer eller källor. När 

nyheten sedan går vidare, är det upp till respektive redaktion att individuellt avgöra vilken 

prioritet, eller hur stort utrymme, nyheten ska få.14  

     Vem eller vad styr då mediernas journalistiska innehåll? Ett traditionellt svar är: ägare och 

journalister, men också källorna, det vill säga enskilda personer med vissa erfarenheter och 

kunskaper. Hvitfelt menar dock att så kallade professionella källorganisationer fått en ökad 

betydelse på senare år. PR- och informationsföretagen samt lobbyisternas betydelse är ganska 

oklar, men branschen i sig växer sig större. Verksamheten går ut på att skapa en gynnsam 

mediebild för ett företag eller verksamhet i en viss fråga.15  

 

Händelser och nyheter rör såväl enskilda individer som grupper och kollektiv av varierande 

storlek, abstrakta strukturer och hela samhällen, menar Hvitfelt. I de nyheter som förmedlas 

via massmedia uppmärksammas dock oftast enskilda individer. När abstrakta eller kollektiva 

händelser uppmärksammas, väljs vanligtvis dessa enskilda personer ut för att låta nyheten 

handla om, eller utgå från, dem. Enskilda personer med särskilda egenskaper prioriteras också, 

men i synnerhet är det, vid normal nyhetsförmedling, personer ur samhällets politiska, 

ekonomiska, administrativa eller kulturella elit. Denna process – att omforma kollektiva 

skeenden till att handla om enskilda personer kallas för personifiering.  

     Personifiering är en journalistisk arbets- eller vinklingsprincip som bland annat motiveras 

med att det innebär en pedagogisk förenkling av komplicerade strukturer och förhållanden; 

de väcker publikens intresse och ger möjligheter till identifikation; det är enklare att bevaka 

enskilda personer än grupper och strukturer.  

     En meningsfull nyhetsförmedling till en relativt bred allmänhet skulle antagligen inte vara 

möjlig om inte verkligheten personifierades. I nyhetssammanhang kan emellertid 

                                                                                                                                        
13 Hadenius, Weibull, s. 310. 
14 Hadenius, Weibull, s. 317-319. 
15 Hvitfelt, s. 23. 
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personifieringen leda till en förvanskning av verkligheten då enskilda personer sällan eller 

aldrig är händelsens verklige huvudaktör.  

     För publiken, som skapar bilder av dessa händelser, är det viktigt vilka egenskaper de 

framhållna personerna har samt hur de framställts och framställs i medierna. Frågan är 

således inte om medierna ska personifiera en händelse, utan vem de ska personifiera händelsen 

med.16 

                                            
16 Håkan Hvitfelt, Karin Mattsson, Gulfkriget - ett mediedrama i två akter: en analys av rapporteringen i svenska medier, 
(Stockholm, 1992), s. 93-94. 
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Teori 

John B Thompson, brittisk sociolog, analyserar mediesamhället i boken The Media and 

Modernity. Han tittar framför allt närmare på utvecklingen ur ett historiskt perspektiv och 

menar att det inte är möjligt att förstå det moderna samhället om man inte också förstår hur 

medierna påverkat såväl sociala mönster som kommunikationsvägar. Mediesamhället har 

funnits längre än industrisamhället, och det är det redan existerande mediesamhällets villkor 

som präglats av industrialisering och teknologisk utveckling. 

     Framförallt talar Thompson om medierna som kommunikation, en kommunikation där 

mottagaren saknar en direkt kontakt med medierna och han betonar även skillnaden mellan 

offentlighetsfrågan i stort och den mediala offentlighet som i dag är ett faktum. 

     Thompsons teorier kring den mediala offentligheten är intressant i detta sammanhang då 

Skaggs i praktiken undersöker hur dessa mediala kommunikationsvägar fungerar. Rent 

analytiskt redogör Thompson för ett perspektiv av mediefrågan; han visar hur man kan 

betrakta den, och det är således detta synsätt som är genomgående i analysen.  

Den mediala offentligheten 

John B. Thompson beskriver den utveckling som skett inom den mediala kommunikationen 

och hur den har lett till en ombildning av gränsen mellan det privata och det offentliga. 

Innan medierna påverkades av den tekniska utvecklingen var såväl individens som händelsens 

offentlighet hänvisad och bunden till en gemensam plats. En händelse blev offentlig endast då 

den framfördes inför ett flertal fysiskt närvarande individer, exempelvis de händelser som för 

århundraden sedan utspelade sig på städernas torgplatser. Agerandet blev offentligt genom att 

utföras på en offentlig plats, och denna ursprungliga traditionella offentlighet förutsätter och 

kännetecknas av att flera individer tillsammans närvarar fysiskt vid ett visuellt framträdande. 

Den offentliga tilldragelsen är ett skådespel där de, ofta relativt få, närvarande kan uppfatta 

vad som sker med sina sinnen; se, höra och i vissa fall lukta, smaka och känna. 

     Eftersom en offentlighet med flera individer närvarande kräver en slags gemensam 

samlingsplats, karakteriseras denna traditionella form av offentlighet i högsta grad av ett 

samspel. De individer som framträder vid ett sådant tillfälle, gör det inför en publik som i 

princip kan bidra till händelseförloppet, exempelvis genom att aktivt delta eller ägna sig åt 

”åskådar- beteenden” som exempelvis handklappning, visslingar och tillrop.17  

                                            
17 John B. Thompson, The Media and The Modernity, A social theory of the media (Cambridge UK, 1995),  
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Sådana reaktioner från åskådare kan direkt eller indirekt påverka skeendet i och med att de 

sker på plats i samband med det offentliga framförandet.      

     Mediernas utveckling har skapat nya former av offentlighet; former som skiljer sig från 

den traditionella, vilken som tidigare nämnts bygger på samspel och fysisk närvaro. 

Kännetecknande för dessa nya former av offentlighet, är att medierna utvidgat 

tillgängligheten samt att händelsers och individers offentlighet inte längre är begränsad till ett 

gemensamt rum. En handling eller händelse kan istället bli offentlig genom en inspelning och 

sändas till andra som inte är fysiskt närvarande vid den aktuella tiden eller platsen.  

     Utvecklingen har således gett upphov till en offentlighet som kommit att spela en stor roll 

i det moderna samhället. Trots att dessa nya former av offentlighet alltmer tagit över, har de 

inte helt och hållet ersatt den traditionella offentligheten. Den är alltjämt ett viktigt 

kännetecken för moderna samhällen, något som vikten av offentliga möten, 

massdemonstrationer och politiska debatter ständigt vittnar om.18  

 

Redan i det tidiga moderna Europa bidrog tryckkonstens introducerande till en ny 

offentlighet där kravet på ett gemensamt rum och en närvarande publik raderades. Av denna 

anledning var det tryckta ordet dels ett medium där makthavarna nådde ut med officiell 

information, dels ett sätt för oppositionen att delge människor information som annars 

skulle ha gått obemärkt förbi. Gemensamt var viljan att offentliggöra utan kravet på fysisk 

närvaro. Den läsande publiken var ett slags kollektiv, oberoende av just tid och plats; en 

publik utan plats. Vissa medlemmar av läsarpubliken samverkade med varandra genom att 

träffas i lämpliga gemensamma lokaler, där man diskuterade vad som lästs.  

     I och med tryckkonstens introducerande förändrades också processen kring offentligheten 

och det som tidigare varit synonymt med att offentliggöra något. Från att ha haft fokus på 

samtalet och den fysiska närvaron, blev istället tillgången till produktionsmedel allt viktigare.  

     Att ta del av det tryckta ordet blev också en ny informationskälla och ett nytt sätt att 

inhämta kunskap. Då man tidigare lärde sig genom att iaktta eller lyssna till andra fanns nu 

möjligheten att läsa sig till en likvärdig kunskap. Den stora skillnaden var att det i de flesta 

fall inte gick att kommunicera eller komma i direktkontakt med de personer som 

vidarebefordrade kunskap eller utförde den handling som berättades skriftligt.19  

                                                                                                                                        

s. 125. 
18 Thompson, s. 125. 
19 Ibid. s. 126-127. 
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     Relationen mellan den som producerat det skrivna materialet och den läsande publiken 

var i grunden ett samspel som av Thompson kallas för ”medierad kvasiinteraktion”. Termen 

refererar till de sociala relationer som etablerats tack vare den mediala 

masskommunikationen, exempelvis böcker, tidningar, radio och TV. Denna form av medial 

samtalsfunktion, eller interaktion, utmärks av att den: 

 

• Når ett obegränsat antal mottagare - informationen når många mediekonsumenter 

• Är envägsinriktad och icke- dialogisk - det är svårt, eller omöjligt, för mottagaren att 

ifrågasätta informationen 

• Är gränsöverskridande när det gäller tid och rum - informationen kan bland annat nås 

genom många sändare 

• Tar upp företeelser bortom mottagarens vardagliga kontext - gör det svårt för 

mediekonsumenten att ifrågasätta sanningshalten i informationen 

• Sätter tillgången till produktionsmedel i centrum - kommersialiseringen och den 

ekonomiska styrningen innebär att kvantitet prioriteras framför kvalitet 

• Är en svårkontrollerad synlighetskultur där vissa centrala aktörer har stort ekonomiskt 

inflytande - det ursprungliga uppdraget, att förmedla nyheter, åsidosätts. Den verklighet som 

presenteras anpassas efter de ekonomiska aktörernas behov snarare än efter ett verkligt 

skeende 

 

Emellertid är denna kommunikationsform ett samspel som skapar en sorts social situation 

där kommunikationsprocessen å ena sidan länkar samman individer, och å andra sidan delar 

upp dem i grupper. Vissa står huvudsakligen för den produktion som riktar sig till den andra 

gruppen, mottagarna, som inte är fysiskt närvarande, medan den andra gruppen, läsarna eller 

TV- tittarna, tar emot ett material utan att kunna ge någon respons på innehållet. Likväl kan 

de skapa vänskapsband, tillgivenhet och lojalitet till den ”osynlige” producenten.20  

     Thompson nämner även två andra typer av kommunikation: ”ansikte- mot- ansikte- 

interaktion” och ”medierad interaktion”. Den förstnämnda bygger, precis som begreppet 

antyder, på en direkt interaktion, ett samspel mellan individer där den fysiska närvaron är 

grundläggande. Samspelet är även rumsbestämt såtillvida att deltagarna kan använda uttryck 

                                            
20 Thompson, s. 82-85. 
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som ”här”, ”nu”, ”det här” och ”det där”, och räkna med att de andra förstår vad han eller 

hon syftar till. Symboliska gester och signaler är också vanligt förekommande.21 

     För att illustrera denna form, känns auktionslokalen passande. Här samlas människor 

inför en viss, och gemensam, händelse. Man kommunicerar direkt med varandra i en för 

ändamålet passande lokal. De symboliska gesterna kan tolkas av de flesta och har en speciell 

betydelse; en vink med handen kan som bekant resultera i ett oplanerat inköp.  

Uttrycket ”medierad interaktion” står enligt Thompson för ett samspel som på något sätt 

involverar ett tekniskt medium; papper, penna, telefon eller bredband för att sända 

information till individer som befinner sig avlägset i tid eller rum eller både och. Denna form 

sträcker sig, i likhet med den förstnämnda, över tid och rum. De som deltar har inte samma 

rumsliga referensramar, och kan därför inte veta på förhand hur mycket den andra parten 

känner till om det givna sammanhanget; kontexten. Ofta räcker det med att presentera sig i 

telefonen eller att skriva dit datum och ort på brevet. För att undvika tvivel och missförstånd, 

är bruket av symboliska signaler betydligt mindre inom denna kommunikationsform.22 

 

För att återgå till den utveckling som medierna bidragit till, är och var förhållandet mellan 

dessa tre former komplext. De överlappade och kompletterade varandra eftersom publiken nu 

kunde välja mellan att fysiskt delta eller att läsa om händelsen. De som genomförde någon 

slags offentlig aktion började anpassa sitt beteende också till den läsande publiken. 

Den omvandling av offentligheten som mediernas utveckling bidrog till, formade därtill en 

ny gemenskap. Man samlades för att tillsammans läsa eller lyssna till högläsning, och genom 

flera individers närvaro blev det därmed möjligt också för dem som inte kunde läsa, att ta del 

av såväl gemenskap som textmaterial.23  

     En blandning av den traditionella och den nya offentligheten blev i det här fallet till 

glädje för fler individer samtidigt som informationen - antingen den upplevdes genom en 

fysisk närvaro eller genom läsning - fick större genomslagskraft.  

     Tryckkonsten förändrade den naturliga länken mellan det offentliga och det som 

uppfattades med sinnena. Nu kunde man ta del av en offentlig händelse utan att fysiskt 

närvara och uppfatta situationen med alla sina sinnen. Vikten av att framträda visuellt och 

vara synlig försvagades således.24 

                                            
21 Ibid. 
22 Thompson, s. 82-85. 
23 Ibid. s. 127-132. 
24 Ibid. 

 18



     Textmaterialet kom så småningom att kompletteras med bilder, ofta träsnitt och liknande 

tekniker, för att bli mer levande och verkligt.  

     Televisionen skapar med sitt rika visuella språk och symboliska signaler, ett nytt 

förhållande mellan offentlighet och synlighet. TV- mediet lägger stor vikt vid det audio- 

visuella, för att man både ska kunna se och höra. Personers, handlingar eller händelsers 

offentlighet är återigen knutet till nödvändigheten av att ses och höras av andra individer. 

Detta påminner om den traditionella offentligheten som förutsatte flera individers närvaro. 

Men, televisionen har större räckvidd och når miljontals människor med varierande bakgrund 

och utan inbördes förhållande.    

Tittarna kan inte heller välja ur vilken vinkel de ska se, och inte heller kan de i någon större 

utsträckning påverka det visuella materialet. Den som syns på TV- skärmen kan betraktas av 

miljoner människor utan att själv kunna se sin publik. Denna offentlighet karaktäriseras av en 

grundläggande skillnad mellan å ena sidan producentens synlighet och förmåga att bli sedd, 

och å andra sidan mottagarens osynlighet men förmåga att se. Ytterligare en skillnad, kanske 

den största, mellan den traditionella offentligheten och den som skapats av TV- mediet, är att 

det är möjligt att ta del av fenomen som annars är mycket avlägsna från tittarnas vardagliga 

kontext.25      

     Utvecklingen av nya kommunikationsmedier, först trycket och nu den elektroniska 

kommunikationen, har klippt av banden mellan offentligheten och den konversation eller 

händelse som en gång var hänvisad till en för ändamålet avsedd plats eller scen. 

Offentlighetsfenomenet är nu istället starkt förknippat med den synlighet som är producerad 

och tillgänglig genom medierna.26 

 

Synlighets- och uppmärksamhetsekonomi 

Att göra intryck är inte längre bara viktigt, utan till och med livsviktigt. Får man ingen 

uppmärksamhet förblir man osynlig, vilket i sin tur är synonymt med att inte existera. ”Ego-

screaming” är ett uttryck som illustrerar detta den moderna människans nödrop: ”Hör mig, se 

mig annars dör jag!” 

     Behovet av att synas gäller inte bara enskilda individer, utan i minst lika hög grad 

grupper. Alla vill framstå som olika, skilda och särpräglade; med de rätta attributen och 

kläderna, för att få publiken att uppmärksamma just dem. Kravet på att grupperna uttrycker 

                                            
25 Thompson, s. 127-132. 
26 Ibid. 
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sin särprägel innebär att de tvingas uttrycka sina olikheter på samma sätt - ett faktum som i 

slutänden kan innebära att de istället blir mer och mer lika varandra.  

     En gemensam nämnare för såväl grupperna som individerna, är att de alla vill få en plats 

på de scener där synligheten produceras. De som fångar publikens gunst får den synlighet de 

så hett önskar, men hotas ständigt av konkurrenter som vill ta över.  

     Synligheten i sig är något som förmedlas via ”ombud”, och ett sådant exempel är 

medierna. De har tillgång till de nödvändiga kanalerna och har stor makt i kampen om 

uppmärksamheten. 

     För att kunna ta en plats i samhället måste man synas, och synligheten är i sin tur en 

förutsättning för att få uppmärksamhet. Först då dessa mål uppnåtts, är det möjligt att få ett 

erkännande. Michael Goldhaber, amerikansk ekonom och fysiker, har beskrivit förut- 

sättningarna för vad han kallar uppmärksamhetsekonomi.  

     Mängden människor som arbetar med att producera och sprida information ökar ständigt 

i västvärden, medan antalet som producerar varor minskar. Informationen har i sig blivit en 

handelsvara, varför man emellanåt använder begreppet informationsekonomi. Goldhaber 

menar att alla ekonomier i grunden bygger på ett förhållande mellan tillgång och efterfrågan 

samt på hur ett samhälle väljer att fördela sina begränsade resurser. En varas pris styrs som 

bekant av efterfrågan; ju fler som efterfrågar den, desto högre pris. I västvärlden i dag råder 

det emellertid knappast någon brist på information, det är snarare så att mängden 

information är så stor att det istället är problematiskt att sortera och välja. För de som 

producerar och sprider information är det inte informationen som är en bristvara utan 

uppmärksamheten; något som för övrigt inte kan köpas, men däremot skapas och överföras.  

     I början av 1997 fanns ungefär 50 000 000 sidor textmaterial utlagt på Internet (World 

Wide Webb) och man räknade då med att mängden skulle öka med 10 % per månad. Detta 

hav av information gör att sökverktyg och länkar, som ju direkt styr användarnas 

uppmärksamhet, blir en nödvändighet. De nya mediernas utveckling har lett till att 

uppmärksamhetsekonomins betydelse blivit tydligare. 

 

Contrary to what you are sometimes urged to believe, money cannot reliably buy attention. Suppose it did 

work that way. Then you could have been paid to sit here and listen closely even if I were to read you 

something as boring as the phone book or an unabridged dictionary. Presumably it wouldn’t even matter if I 

kept repeating the same few syllables over and over. If money could reliably buy attention, all I would have 

to do is pay you the required amount and you would keep listening carefully through all that, not falling 

asleep an masse, nor allowing your minds to wander.  
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Uppmärksamheten kan ändå till viss del bli en handelsvara. Genom att rikta om människors 

uppmärksamhet från en sak till en annan överförs uppmärksamheten. Den kan dock 

försvinna lätt, och måste hela tiden underbyggas. För att få nå ett erkännande räcker det inte 

med att uppmärksammas, utan det måste bevisas att han eller hon verkligen förtjänar den 

uppmärksamhet som riktas mot dem, annars stjäl lätt någon annan den. 27 

 

                                            
27 Hela detta kapitel är hämtat från: http://www.firstmonday.dk/issues/issue2_4/goldhaber/index.html#dep3 
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Analysmaterial 

Presentation av Joey Skaggs  

I mer än 35 år har amerikanen Joey Skaggs upprepade gånger lurat TV- stationer, 

nyhetsbyråer, dagstidningar och radiostationer på såväl nationell som internationell nivå. 

Hans skandalösa, underhållande och skarpt satiriska kommentarer har skapat rubriker i bland 

annat Good Morning America, CNN, BBC, The New York Times, The Washington Post, Il Giornale, 

Die Welt. Han beskriver sig själv som historieberättare, en skapare av myter, skeptiker, filosof, 

författare, artist och konstnär.28 

     Joey Skaggs menar att medierna löser upp gränsen mellan fantasi och verklighet, och att 

jakten på kommersiellt gångbara historier/nyheter ger en falsk bild av verkligheten; att 

medierna helt enkelt är oansvariga. Med sina, som han själv uttrycker det, ”mediekritiska 

installationer”, vill han med medierna som medium föra fram viktiga frågor och få till stånd 

en debatt.29 

     Genom att provocera och irritera tror han sig kunna öka människors medvetenhet och få 

till stånd sociala förändringar, skapa en större tolerans och förståelse för andra kulturer och 

inspirera människor till att ta makten över sig själva. Men, kanske framförallt, vill han visa 

hur sårbart samhället är inför mediernas ”övergrepp” och maktmissbruk.30 

     Han intresserar sig främst för den så kallade ”mediala matsmältningsprocessen”, vilket 

innebär en granskning och ett ifrågasättande av var mediernas information kommer ifrån, 

hur de källkritiska spärrarna fungerar - och sätts ur spel - samt hur informationen förändras 

då den passerar nyhetsbyråer och redaktioner för att slutligen nå konsumenten.      

     Genom att själv konstruera en nyhet vill han visa hur lätt dessa källkritiska spärrar kan 

manipuleras. Han liknar den spridning som sedan följer vid en liten snöflinga vilken genom 

en lokal nyhetsartikel når en nyhetsbyrå och förvandlas till en snöboll. Snöbollen rullar vidare 

nedför branten och når i de flesta fall nationella och internationella nyheter. Lavinen har 

startat.  

                                            
28 http://www.joeyskaggs.com/ 
29 Mediemagasinet, SVT, 31 Oktober 2002 
30 http://www.joeyskaggs.com/ 
 

 22



     Syftet med dessa bluffar är inte att lura, vilseleda eller exploatera - vilket medierna enligt 

honom gör - utan tvärtom att upplysa människor om hur vilseledda vi faktiskt blir av 

medierna.  
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Det viktigaste med bluffarna är att de avslöjas. Han vill få medierna att erkänna sitt misstag 

och på så sätt förändra människors medvetenhet.31 

     Dessa satiriska kommentarer kring vårt moderna samhälle följer egentligen äldre tiders 

teatertraditioner, och liksom dåtidens satir har Joey Skaggs bluffar ett allvarsamt budskap. 

Tack vare 2000- talets teknologiska förutsättningar, annonsering och PR, kan han emellertid 

kommunicera globalt.  

     Samtidigt som han med satirens hjälp får människor runt om i världen att skratta, 

uppmanar han också till ett kritiskt och ifrågasättande tankesätt. Några av hans budskap är:  

 

• Att ifrågasätta alla former/typer av auktoriteter 

• Att hellre vara kritisk och ifrågasättande än att ägna sig åt önsketänkande 

• Att leta upp mer än en informationskälla 

• Att ifrågasätta förutfattade meningar och fördomar 

      

Med sina bluffar vill han visa hur propaganda, hyckleri och felaktig information strömmar 

till medierna, vilka i sin tur konsekvent vidarebefordrar det till allmänheten, men också på 

mediers maktmissbruk, publikens påverkan och sårbarhet inför mediekonglomeraten, 

intressekonflikter och ett överflöd av ”infotainment”, där informationen alltmer liknar 

underhållning och fiktion.      

     Skaggs bygger upp sina bluffar i tre steg där det första till stor del handlar om att skapa, 

bygga upp och sedan sprida bluffen till medierna med hjälp av annonsering, reklam och 

pressmeddelanden; sådant som understödjer och gör bluffen trovärdig. Ibland krävs det inte 

särskilt mycket förarbete för att få nyheten att ”slå rot”, kanske bara en telefonsvarare, ett 

pressmeddelande och några goda vänners hjälp. I vissa fall krävs det å andra sidan flera års 

efterforskning, assistans från personer med specialkompetens inom det aktuella området, 

skådespelare och statister samt avancerad teknisk utrustning. Samtidigt som detta skede till 

stor del handlar om att göra bluffen trovärdig, förser han ändå medierna med ledtrådar i syfte 

att ge dem en chans att inse att de är på väg att bli lurade.  

     Bluffens andra steg är dokumentationen av bluffen medan den pågår. Såväl allt material 

som medierna producerar kring den påhittade nyheten, exempelvis TV- inslag och 

tidningsartiklar, som allmänhetens reaktioner, spelas in. Materialet analyseras och Skaggs 

tittar också närmare på hur den ursprungliga ”nyheten” förändrats under processens gång.  

                                            
31 Mediemagasinet, SVT, 31 Oktober 2002 
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     I det tredje och sista steget avslöjas bluffen. Skaggs vill dels få medierna att erkänna sitt 

misstag; att den nyhet de nyss presenterat som sann, i själva verket är påhittad. Avslöjandet 

pekar ut medierna som oansvariga och opålitliga, varför en dementi i vissa fall uteblir. 

Sanningen visar på mediernas bristande källkritik, men även på allmänhetens godtrogenhet 

och ovilja att ifrågasätta den information som serveras dem. Allt detta dokumenteras, och 

Skaggs kan se hur media reagerar och hanterar avslöjandet.32  

Bluffens definition 

Sann konst är ändå alltjämt närvarande där man minst anar den. Konsten passar inte in i, och stannar inte 

inom några givna ramar, utan glider undan så fort dess namn uttalas högt. Konsten vill verka under antaget 

namn och dess bästa stunder är när den helt glömmer sitt namn.33 

 

Enligt uppslagsverk (Merriam- Webster New Collegiate Dictionary) är ett skämt det samma 

som ett milt, spjuveraktigt upptåg; löjligt och skrattretande. De bästa skämten väcker fantasin, 

visar det oväntade samt består till stor del av ironi och samhällskritik. 

     Ett bra skämt består av spänning, originalitet och slagkraftighet; det är också tydligt, 

kreativt och konstnärligt. Om dessa kriterier på ett skämt uppfylls, kan det faktiskt utgöra en 

egen konstform och genre.  

     Trots skämtets ringa förekomst i akademiska och teoretiska sammanhang, har det ändå en 

kulturell och historisk bakgrund. En snabb titt på 1900- talskonsten visar en - stor, men 

försummad, samling skämt som legat till grund för dagens aktioner. Som exempel på detta 

kan konstnären Duchamps ”fontän” nämnas; en skulptur som inte var något annat än en 

vanlig urinoar, men som i en viss kontext betraktades som konstverk och laddades med värde. 

Med detta verk utmanade och ifrågasatte Duchamp både sin egen status och de kulturella 

normer som rådde. Andy Warhol experimenterade även han på ett liknande sätt. Hans tavlor 

föreställande blodiga bilolyckor marknadsfördes som ”fin” konst och såldes för enorma 

sexsiffriga belopp.  

     Ett ”bra” spratt/skämt/bluff förknippas med skratt, satir, att göra sig lustig över någon; 

lättsamma saker. Men bakom ett skämt döljer sig också en djupare innebörd, exempelvis 

skämtets utmaning av samhälleliga normer, konventioner och rutiner. Ett spratt är ett slags 

                                            
32 http://www.joeyskaggs.com/ 
33 Citat av Jean Dubuffet, http://www.joeyskaggs.com/ 
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verklighetsflykt, verklighetens värste fiende, eftersom det visar på det oväntade. Och det är just 

det som kallas verkligheten, som i sig är en begränsning, vilken alltid varit samhällets mest 

överlägsna knep när det gäller att undertrycka och kuva människors frihetslängtan.  

Skämtet har stor betydelse för det sociala samspelet, och redan tidigt lär sig barnet, genom 

skämtet, att saker och ting aldrig är vad de verkar vara. Som en reaktion mot inneboende 

begrepp som lydnad, verklighet, tillit, tro och andra sociala normer, kan skämtet ibland lyckas 

prägla människor med en misstro gentemot alla sociala konventioner och institutioner. 

     Tyvärr förknippas skämtet oftast med - och begränsas till - en fas innan barnet utvecklats 

till vuxen. Vuxna människor förväntas ha vuxit ifrån behovet av att förvränga verkligheten 

med skämt, och istället acceptera samhällets restriktioner gällande traditionellt och vedertaget 

beteende. Den vuxne skämtaren är i allra högsta grad en stereotyp.  

 

För att ytterligare förtydliga definitionen av ett ”bra” skämt, kan en redogörelse för vad som 

kännetecknar ett mindre bra, eller dåligt, skämt vara på sin plats.  

     De skämt som är mest socialt sanktionerade; mer eller mindre godkända av samhället, i 

USA, är de förbrödringsaktiviteter som vissa studentföreningar på college ägnar sig åt. 

Trakasserier som går ut på krävande och onödigt arbete, förlöjligande, tråkningar och kritik. 

Vanligtvis karaktäriseras dessa skämt av såväl brist på fantasi som grymhet. En sådan 

meningslös förnedring gör absolut ingenting för att höja människors medvetenhet eller 

ifrågasätta maktförhållanden. Sådana skämt befäster istället ett rådande förhållande och 

förstärker accepterandet av såväl auktoriteter som orättvisor. Egentligen innefattar detta alla 

de skämt som kan beskrivas som klyschor; de bidrar inte med något nytt och uppnår heller 

ingenting.  

 

Begreppet spratt/upptåg är, förvånansvärt nog, svårt att finna någon definition på och 

beskrivning av i psykologi, sociologi och antropologiska texter, vilka man kan anta tar upp 

och klassificerar allt mänskligt beteende. Men, även en flyktig läsning av myter och annan 

litteratur, bekräftar det faktum att skämtet fungerar medvetandehöjande och ofta som en 

central del i det etiska och kreativa utvecklandet av individen i samhället (exempel på detta 

finns bland annat i amerikanska indian- myter).  

     En trolig förklaring till att det finns så pass lite material tillgängligt om bra skämt kan 

vara att de är svåra att kategorisera. De befinner sig antingen i en gråzon mellan, eller 

överskrider en gräns för vad som är tillåtet och förbjudet; god eller dålig smak; rätt eller fel 

socialt beteende.  
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     Samhället bidrar till att skapa ett slags system av beteendeformande vägar där invånarna 

förväntas producera resultat (utan några sidovägar). Naturligtvis är det nödvändigt med ett 

visst mått av traditionellt språk och beteende för att underlätta flödet av varor och tjänster för 

överlevnad. Detta minimum har emellertid överskridits för länge sedan.34                                          

Joey Skaggs – Bluffar genom tiderna 

Joey Skaggs hemsida är både omfångsrik och informativ. Här finns bland annat 

dokumentation av hans aktioner, skämt, politiska uttalanden och satirer från mer än trettio år 

tillbaka. Materialet gör det möjligt att studera hur varje aktion grundlades och mottogs av 

både publik och medier. På sin hemsida har han också i vissa fall delat upp aktionen i de tre 

olika kategorierna krok, lina och sänke (på amerikanska ”hook, line, sinker”). Dessa 

fisketermer symboliserar den process som Skaggs aktioner går igenom från början till slut. 

Kroken symboliserar det som Skaggs offentliggör för att dra till sig uppmärksamheten; linan 

vad resultatet av detta blir, det vill säga hur materialet mottas av medier och publik; sänket 

vad som slutligen händer när nyheten avslöjas som en bluff. 

     Uttrycket är emellertid också ett amerikanskt talesätt, som i svenska språket motsvaras av 

”med hull och hår”. I detta sammanhang får det en dubbel betydelse då Skaggs å ena sidan 

använder sig av det för att namnge en process, å andra sidan ger det en tydlig indikation om 

vad som är processens syfte; att skämtet ska sväljas med hull och hår.  

     Den svåraste uppgiften för Skaggs, är att få medierna att rapportera om den aktuella 

händelsen på ett korrekt sätt som överensstämmer med faktiskt innehåll, avsikt och syfte. När 

reportrarna börjar ana oråd är det svårt att få dem att lyssna på förklaringar om varför Skaggs 

gjorde si eller så. Även då han berättar sanningen, och avslöjar nyheten som ett skämt, återges 

ständigt fakta felaktigt. I vissa fall handlar det helt enkelt om den mänskliga faktorn, men 

många gånger är det emellertid en missnöjd journalist som skapar sin egen story och därför 

utelämnar viktiga fakta, förenklar skeendet på ett negativt sätt eller fabricerar citat.  

     Det är dock inte alltid som det är en enskild journalists fel eller bristande omdöme som 

åstadkommer detta. Anledningen till att detta inträffar, kan även vara att händelsen av tids- 

eller utrymmesskäl förkortas, eller att skribenten ”körs över” av redaktören då den senare är 

av annan innehållsmässig åsikt. Vissa journalister är också hängivna beundrare av Skaggs och 

hans arbete, medan andra är betydligt mer kritiskt inställda. Hur det än förhåller sig bör man 

                                            
34 Hela detta kapitel är hämtat från: http://www.joeyskaggs.com/ (Följande text kommer ursprungligen från 
”RE/Search Pranks, ”Volume 11, Re/Search Publications, by V. Vale & A. Juno men är publicerad på Skaggs 
hemsida.) 
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som konsument av nyheter alltid ifrågasätta såväl journalistens motiv eller möjliga orsak till 

en viss ståndpunkt, som historiens trovärdighet.  

Med början 1966 har Skaggs gjort ett antal ”mediauppträdanden”, det vill säga konstnärliga 

framträdanden som uppmärksammades av media. Dessa definierar vi inte som mediebluffar 

eftersom han i dessa fall inte använt sig av media i syfte att lura dem utan enbart för att 

synas, visa upp verken och skapa debatt. Dessa kan mer liknas vid konstnärliga installationer.  

     Skaggs har under åren samlat på sig ett gediget arkiv med bluffar som han genomfört. 

Vissa av dem har utspelat sig på lokal eller nationell nivå och har alltså inte fått den snöbolls- 

och lavineffekt som de större internationella bluffarna fått.35  

     Här följer en genomgång av de internationella bluffarna som Skaggs genomfört: 

”Cathouse for Dogs”, New York, USA, 

1976 

Skaggs satte ut en annons i tidningen Village 

Voice samt skickade ett pressmeddelande till 

media med följande information: ”Om din 

hund har klarat dressyrprovet, om det är 

hans födelsedag, eller om han bara är kåt, 

för $50 kan du göra din hund sexuellt 

tillfredsställd.” Det poängterades även att det inte var frågan om avelsuppfödning utan om en 

service inrättad för att tillfredsställa hundarna.  

     Telefonen gick varm hos New Yorks första, och enda, koppleriverksamhet för hundar. Alla 

samtal kom emellertid inte från hundägare som hade sitt husdjurs bästa i sinnet, utan lika 

många kom från folk som själva antingen ville ha sex med hundar eller se på när andra 

människor hade det. Samtliga samtal spelades in av Skaggs. 

     När Skaggs kontaktades av media lät han 25 skådespelare och hundar ingå i ett 

uppträdande som skulle spegla en natt på den aktuella bordellen för hundar. En vän till 

Skaggs spelade veterinär och förklarade att tikarna injicerades med en drog, Estro- dial, för att 

på konstgjord väg framkalla brunstighet hos djuren. Om tiken redan var brunstig gav man 

den istället ett p- piller för att förhindra oönskade graviditeter.  
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     Det hela uppmärksammades av medierna. Bland annat kom Midnight Blue, New Yorks 

första sena kabel- TV sex show, med ett TV- team för att försöka filma den sexuella aktiviteten. 

För att återspegla aktörernas, hundarnas, perspektiv, filmade man dem ståendes på knä. 

Någon egentlig sexuell aktivitet pågick naturligtvis inte, men scenografin var tydligen så 

lyckad att inslaget ändå visades i TV och togs upp i pressen. Många blev mycket upprörda 

över vad de såg; eller snarare trodde sig se. The SoHo Weekly News misstänkte att det var fråga 

om en bluff, men eftersom det var en så bra historia uppmanade de Skaggs att låta den 

påhittade nyheten fortgå.  

     WABC TV hörde av sig och ville göra en dokumentär om hundbordellen. Skaggs vägrade 

och skyllde på att han tvingats gå under jorden på grund av att han 

utsatts för trakasserier. Istället lät han dem använda det tidigare 

inspelade inslaget. WABC TV sände dokumentären där Skaggs 

framställdes som en minst sagt osympatisk person som utnyttjade 

stackars oskyldiga hundar för att tjäna pengar. Dokumentären ledde 

till att flera djurrättsorganisationer, religiösa och humana 

organisationer engagerade sig i de stackars hundarna och stämde Skaggs. Som svar på 

stämningen kallade Skaggs till presskonferens den 1 april 1976 där han avslöjade nyheten som 

en bluff.  

     WABC TV dementerade aldrig nyheten vilket gjorde att många fortsatte tro att 

hundbordellen existerade. De hävdade istället att Skaggs avslöjat nyheten som bluff för att 

undvika åtal och uttryckte istället sin bitterhet över att dokumentären, som hade blivit 

nominerad till Emmy Award, hade fått sluta sändas.  

     Hundbordellen debatterades länge i medierna, efter att bluffen avslöjats. Myten om 

hundbordellen lever dock fortfarande kvar. I boken The Total Dog Book av Louis L. Vine, 

D.V.M., (Chapel Hill, North Carolina) finns det fortfarande ett avsnitt som hävdar att det 

någonstans i Greenwich Village finns ett ”cathouse for dogs”; en bordell för hundar.36 

”The Celebrity Sperm Bank”, New York, USA, 1976 

Joey Skaggs, alias Guiseppe Scaggoli, utannonserade 

en auktion av rockstjärnespermier. Spermier från 

kända musiker som Mick Jagger, Bob Dylan, John 

Lennon, Paul McCartney och Jimmy Hendricks 

 

                                            
36 Hela detta kapitel är hämtat från: http://www.joeyskaggs.com/ 
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utlovades tillsammans med ett äkthetsintyg. Skaggs anlitade 50 skådespelarvänner som agerade 

rockmusiker, groupies och demonstrerande kvinnor som var starka motståndare till 

spermabanken. De träffades på Waverly Place mellan 6th Avenue och MacDougal Street där 

Skaggs även låtit sätta upp en skylt med namnet ”Celebrity Sperm Bank” på. En spelad 

sociolog fanns på plats liksom en psykolog, flera labbtekniker, några doktorer och en präst. 

Polismännen, som också fanns på platsen, var däremot äkta.  

     Den falska folksamlingen lockade dit en riktig folksamling och polisen försökte 

kontrollera den allt större skaran. Vid rätt tillfälle trädde Scaggoli fram tillsammans med sin 

advokat och meddelade att en spermie hade blivit stulen under natten och att detektiver 

jobbade på fallet.     Istället för den utannonserade auktionen skulle det i stället bli en 

oförberedd presskonferens.  

Scaggoli läste upp ett meddelande som lämnats på platsen av ”kidnapparen”. "Caught you 

with your pants down. A sperm in the hand is worth a million in a Swiss bank. And that's 

what it will cost you. More to cum. Abbie." Scaggoli spekulerade om att det kunde röra sig 

om Abbie Hoffman som höll sig gömd vid tillfället. 

     Folksamlingen blev upprörd. De kvinnliga kunderna som mist det specifika tillfället blev 

(spelat) bestörta. Psykologen trädde fram och berättade om fallet 

med hans unga patient som aldrig känt till sin riktiga far. Man 

utfäste en belöning till den som såg till att spermien, som 

härstammade från en rockstjärna som kallades för Norman av sin 

flickvän, kom tillbaka. Scaggoli bad folket om ursäkt och lovade att 

fler spermadonationer snart skulle finnas tillgängliga till den 

senarelagda auktionen.  

     Spermabanken blev nedringd av hoppfulla spermamottagare och amerikanska medier. 

Händelsen visades på TV med spridning över stora delar av världen. Den inställda auktionen 

av kändisspermier sändes även i reportage- form i flera radioprogram.  

     Författaren Gloria Steinem tilldelade ”The Celebrity Sperm Bank” (tillsammans med 

Skaggs ”Cathouse for Dogs”) Earl Butz- priset för dålig smak . 

     Skaggs ringde upp Steinem och berättade att de båda händelserna var uppdiktade. Hon 

dementerade aldrig bluffen men bad Skaggs att i förhand tala om ifall han i framtiden skulle 

göra någonting liknande, så att hon slapp bli lurad 

igen. 
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     Syftet med bluffen var att satirisera över den nya medicinska teknologins möjligheter. 

Bluffen satiriserade även medias intresse av sex som nyheter. I detta fall föregick fantasin 

vetenskapen. Bluffen gjordes flera år innan en grupp Nobelprisade vetenskapsmän donerade 

sperma för att inseminera väldigt intelligenta kvinnor för att frambringa begåvade barn.37 

                                            
37 Hela detta kapitel är hämtat från: http://www.joeyskaggs.com/ 
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”Metamorphosis: The Miracle Roach Hormone Cure”, New York, USA, 1981 

Joey Skaggs, alias entomologen (entomologi= läran om insekter) Dr. 

Josef Gregor, gjorde om en lägenhet till ett laboratorium, fyllde det 

med världens största konstkollektion av kackerlackor och iscensatte 

en presskonferens för medierna. Han förklarade att han hade skapat 

en sorts superkackerlacka som var immun mot toxiner och 

radioaktiv strålning och att han hade lyckats framställa ett hormon 

vilket han och hans anhängare intog. Hittills hade de botat alla vanliga sjukdomar som man 

känner till, såsom förkylningar, acne, anemi och premenstruella spänningar. Skaggs förklarade 

att denna mirakelkur till och med skulle komma att göra folk immuna mot nukleär strålning. 

Syftet med presskonferensen, pläderade han, var att göra hormonet tillgängligt för 

allmänheten – gratis. 

     Bland de journalister som närvarade vid presskonferensen fanns representanter från 

United Press International och de rapporterade sedan följande: 

     "Roach Hormone Hailed as Miracle Drug". Nyheten spred sig till 

hundratals nyhetstidningar runt om i USA och snappades även upp 

av flera nyhetsbyråer. Dr. Gregor, som Skaggs kallade sig, blev 

intervjuad i en livesändning på WNBC TV’s Live at Five.     Skaggs 

hade med sig kackerlackor in i studion och ett kassettband med 

organisationens temasång – La Cucaracha. Ingen kollade upp hans 

referenser utan man litade på hans ord – att han läst vid University 

of Bogota i Columbia. Det var heller ingen som drog paralleller till 

Kafkas Metamorphosis i vilken huvudpersonen, Gregor Samsa, förvandlas till en sexfotad 

insekt. 

     Flera månader senare, efter att hundratals artiklar och radio- och TV- program publicerats 

om ”Metamorphosis”, bad Skaggs om att bli intervjuad i People Magazine (21 september, 

1981) där han också avslöjade bluffen. Varken WNBC TV eller United Press International 

dementerade nyheten. 

Satiren hade, enligt Skaggs, som syfte att uppmärksamma mediernas 

ansvar när det gäller att rapportera sanningen, samtidigt som den också 

syftade till att visa på publikens ansvar vad gäller att söka efter 

värdefulla och långsiktiga lösningar på problem istället för 

universalmedel och snabba kurer. Kvacksalvare utnyttjar medierna för 

 32



att få tag på desperata och sjuka människor och lura dem på stora summor pengar. Tyvärr 

görs det allt för få kontroller och avvägningar vad gäller nyhetsflödet, och publiken 

ifrågasätter sällan informationen den blir serverad.38  

”The Fat Squad”, New York, USA, 1986 

Joey Skaggs iklädde sig rollen som före detta marinkårs- 

soldaten Joe Bones. Bones var företrädare och grundare av 

organisationen Fetmapatrullen (The Fat Squad) vars syfte 

påstods vara att hjälpa människor att bekämpa sin fetma.  

     I en av USA:s TV- shower, ABC:s Good Morning 

America, presenterade programledaren David Hartman Joe 

Bones genom att fråga publiken om de hade problem med att hålla vikten. Studion var för 

tillfället ändamålsenligt inredd som ett kök där sex tuffa och allvarsamma ”kaloripoliser” 

vaktade kylskåpet. De flankerades av en kraftigt överviktig ”klient”, Stefani Martin, som 

förklarade att hon fått denna service i födelsedagspresent av sin man. Hon tyckte visserligen 

att det kunde vara påfrestande och genant att få kommandon i sovrummet av de ständigt 

närvarande soldaterna, men att detta övervägdes av lyckan att ha gått ned i vikt. Sergeant 

Bones förklarade för studiopublik och TV- tittare hur hans organisation verkade:  

 

Once you hire us, you cannot fire us. Our commandos take no bribes. (…) For $300 a day plus expenses, 24 

hours a day, with a three day minimum, Fat Squad commandos will keep you from breaking your diet using 

physical force as necessary. A new commando is with you every eight hours, so while you’re sleeping, on the 

job, or out on a date, the Fat Squad guarantees you will not eat anything you’re not supposed to eat. 

 
      

Det var The Philadelphia Inquirer och The Washington Post som först nappade på den 

påhittade historien men nyheten blev, på en vecka, spridd runtom i världen. Kunder, säljare, 

potentiella partners, investerare och volontärer trädde fram. Journalister från olika tidningar, 

radiokanaler och TV- stationer flockades kring ”Fat Squad’s” högkvarter, som för övrigt var 

inhysta i samma lokaler som Joey Skaggs tidigare använt för sina mediebluffar, och 

rapporterade från platsen.      
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     Good Morning America fick reda på ”The Fat Squad’s” existens, antingen genom Skaggs 

meddelande som skickades ut till media via e- post eller genom något av de nyhets- reportage 

som skrivits om gruppen.  

Skaggs hade redan tidigare medverkat i Good Morning America, där han visat upp sitt ”Fish 

Condos” – ett akvarium utformat som andels- lägenheter för guppie- fiskar. Tittarna lät sig 

dock inte luras och ABC fick flera samtal från privatpersoner som kände igen Bones som Joey 

Skaggs och menade att ABC hade blivit lurade. Ett av samtalen kom från en skribent på The 

New York Post som uppmanade en GMA- producent att ringa Skaggs. Dagen efter ursäktade 

sig Hartman för tittarna och dementerade nyheten. Han förklarade att GMA, tillsammans 

med många andra nyhetsbyråer med gott rykte, hade blivit lurade.39  

”Save The Geoduck Campaign”, Seattle, Washington, USA, 1987 

Tjernobylolyckan hade mycket större konsekvenser än vad som är 

allmänt känt. Den kontaminerade laven, som äts av den lappländska 

renen, gjorde hornen odugliga som afrodisiakum (sexuellt uppeggande) 

för den omättliga japanska marknaden. I sökandet efter ett alternativ 

intresserade man sig för ”The Geoduck” (uttalas gooeyduck), ett 

gigantiskt blötdjur med ursprung i ”the Puget Sound” (en flodmynning 

där söt- och saltvatten möts).  

     ”The Geoduck”, som kan leva upp till 165 år och uppnå en vikt av 

ungefär 7 kg, har ett stort bihang som skjuter ut ur dess skal, genom vilket det tar upp sin 

näring och med vilket den rör sig genom vatten och sand. Japanerna intresserade sig för ”The 

Geoduck” på grund av dess extraordinära muskulösa elasticitet. 

     Detta hävdade Dr. Richard J.Long, alias Joey Skaggs, även känd som Dr. Dick Long, 

marinbiolog, oceanograf och miljöaktivist. Dr. Long hade kommit fram till att japanerna och 

andra asiatiska kulturer exporterade ”The Geoduck” i en enorm takt för att tillfredsställa det 

omättliga begäret av ”The Geoduck” som afrodisiakum. Dr. Long 

grundade därför en ”Save The Geoduck Committee” och manade till 

ett omedelbart stopp av den kommersiella exporten av vad han ansåg 

var en utdöende art. 

     I verkligheten hade ”The Geoduck” sedan 1969 betraktats som en 

negativ ”tidvattenmussla” och det var mer eller mindre som en sport 
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att bege sig ut i natten med hinkar och spadar och våldsamt gräva efter ”The Geoducks” för 

att fånga dem. Fiskarna använde musslorna, som betraktades som delikatesser, till soppor och 

sushi. 

När delstaten Washington förstod att de hade en stor potentiell inkomstkälla började de hyra 

ut floderna till kommersiella ”Geoduck”- skördare. Med denna vetskap organiserades flera 

demonstrationer och Dr. Long iscensatte en mediekampanj som blev uppmärksammad över 

hela världen.  

     ”The Geoduck is threatened with extinction due to a voracious international appetite for 

aphrodisiacs", blev veckans citat i U.S. News and World Report. ”Save The Geoduck Campaign” 

var en satir på vad som pågick i media och i den amerikanska publikens medvetande. 

Tjernobyls efterdyningar, fanatiska djurrättsaktivister, Greenpeace, smutskastningen av 

japanerna, den amerikanska obalansen vad gällde handeln, den amerikanska statsskulden och 

behovet av att peka finger och anklaga någon annan för alla problem.  

     I detta fall var det japanerna som blev anklagade för Amerikas penningbegär, dåliga 

ekonomi och affärsbedömningar. Betet: ett tunnare, slöjbetäckt penisskämt som var anti- 

japanskt. De som gick i fällan: UPI wire service, U. S. News and World Report, WNBC, Der 

Spiegel, The Fisherman's News med flera. Året efter lade civilmålsdomstolen in en ansökan till 

stämning mot den störste ”Geoduck”- skördaren för att ha överexploaterat musslorna till ett 

belopp av miljoner dollar.40 

”Hair Today, Ltd.”, New York, USA, 1990 

Dr. Joseph Chenango, alias Joey Skaggs, marknadsförde under hösten 1990 

sin nya produkt: en permanent kur mot skallighet som bestod av skalp- 

transplantationer från avlidna. Dr. Chenango sökte efter skalpdonatorer 

hos personer som inte hade ärftliga anlag för skallighet. Det var även 

”fördelaktigt” att som blivande donator ha ett riskfyllt arbete (i händelse 

av en för tidig död). Chenango försökte även värva personer som var 

intresserade av att få en skalp transplanterad och lanserade den riksomfattande sökningen 

med en broschyr. I denna fanns ett antal fotografier som påstods vara tagna före och efter en 

skalptransplantation. Detta material e- postades till 1500 journalister, som om de vore 

potentiella kunder. Han bifogade en egenhändigt gjord annons som såg ut att ha varit insatt i 

Village Voice och hade överskriften ”Wanted: Healthy Scalps…” (sökes: hälsosamma skalpar) 
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Han inkluderade även ett frågeformulär och ett diagram där kunden kunde rita upp sitt 

hårfäste.  

 

 

 

Frågeformuläret för potentiella donatorer innehöll frågor som: 

 

• Jobbar du inom ett högriskyrke?  

• Lider du av en dödlig sjukdom? 

• Har du några sår, ärr, födelsemärken eller tatueringar på din skalp? 

• Vilken är din naturliga hårfärg? 

• Innehar du för närvarande ett organdonationskort? 

 

Frågeformuläret för potentiella mottagare innehöll följande: 

 

• Vid vilken ålder upplevde du först att du börjat tappa hår? 

• Ungefär hur mycket pengar har du spenderat på olika hårersättningsmetoder? 

• Lider du av nervösa besvär? Är du villig att vänta i genomsnitt tre år på en godtagbar 

donator och att operationen äger rum? 

• Är du villig att föra över $3,500 till ett depositionskonto under tiden du väntar på en 

donator? 

• Är du intresserad av att köpa en andel av Hair Today, Ltd.? 

 

Broschyren innehöll foton av tre personer, alla tre avbildade före och efter förvandlingen. 

Alla verkade glada och nöjda med sina implantat.  

 

 

Hundratals telefonsamtal, brev och faxmeddelanden registrerades. När bluffen avslöjades blev 

många människor väldigt besvikna. Tom Rademacher på Grand Rapids Press Metro skrev:  
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When I spot an alleged cure for baldness, I take note. You would too if every time the sun shone you had to 

wear a baseball cap, which can be pretty embarrassing at dressy outdoor affairs...  

 

 

 

Mike Barnicle på Boston Globe skrev:  

 

Each and every morning of my life, sad but true, a little more of me goes right down the drain. That's why I 

got so upset the other day after reading in the newspaper that Dr. Joseph Chenango was a total fraud...I 

placed my trust in Dr. Chenango. I believed him because I wanted to and needed to believe him. Like a host 

of others, my hairline has receded so badly that the top of my head resembles the landscape near Kuwait. 41  

“Portofess”, New York, USA, 1992 

"If people can confess on Oprah, Phil and Geraldo, I don't see why they 

can't confess right here on Eighth Avenue" sade fader Anthony Joseph (alias 

Joey Skaggs), en dominikansk präst från San Bernadino som gick omkring 

med ett vackert utsmyckat biktbås monterat bak på en trehjuling vid 

platsen för Democratic National Convention i New York. Det portabla 

biktbåset, som gick under benämningen ”Portofess”, tillhandahöll religion 

”på vägen” för människor i farten. Ett manifest delades ut till dem som 

passerade, med orden: ”The Church must take a more aggressive stance. The 

Church must go where the sinners are!”  

     Han hade köpt en prästrock via ett postorderföretag I Connecticut och för att dölja sitt 

syfte låtsades han vara en präst från the American Fellowship Church, från vilka han också 

skickat efter en licens.  

     När han nådde fram till samlingslokalen, blev han attackerad av abortförespråkande 

demonstranter, som fäste klistermärken på hans kropp och på biktbåset. Polisen kom dock 

fader Joseph till undsättning och erbjöd honom skydd. 

     ”The Good Father” försökte underlätta för politikerna att lätta sina 

samveten genom att bekänna sina synder. Bekännare närmade sig 

biktbåset och gick in; de flesta av dem var emellertid skådespelare, som 

hjälpte Skaggs att ro i land bluffen. 
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     Fader Anthony Joseph hade dock problem med att hålla allmänheten utanför biktbåset 

och fick komma med svepskäl, som att han var på rast eller att syndarna skulle komma 

tillbaka när de var nyktra  

     Tusentals journalister besökte staden för ”Democratic National Convention” och fader 

Joseph blev omsvärmad av reportrar med kameror och frågor, några av dem hade tidigare 

intervjuat Skaggs under andra bluff- framträdanden och borde ha vetat bättre. T.ex. Steve 

Powers på Fox TV News, som uppmärksammat Skaggs tidigare bluff ”Fish Condos” liksom 

avslöjandet av hans ”Geraldo”- bluff, kände inte igen Skaggs. Han sprang efter prästen som 

försökte komma undan ett igenkännande. När han väl fick fatt på prästen, intervjuade han 

honom som om han aldrig sett honom tidigare. 

     Fader Joseph tänkte att det måste ha varit ett mirakel. ”Portofess” uppmärksammades i 

TV, radio och i hundratals nyhetstidningar runt om i världen. Fader Joseph uppträdde på 

CNN, Fox TV, CBS och flera andra nyhetsprogram liksom Reuters och Associate Press. 

Slutligen ringde en reporter till ärkestiftet i California för att verifiera prästens identitet. När 

reportern misslyckades med det avslöjades bluffen.42 

”SEXONIX”, Toronto, Canada, 1993  

”SEXONIX”, världens första ”sexual virtual reality company”, anfört 

av den amerikanske uppfinnaren Joseph Skaggs, PhD. (alias Joey 

Skaggs), planerade att visa upp deras utrustning och mjukvara på 

Metro Show på Sky- Dome. De säkrade en plats och började arbeta 

på en PR kampanj i New York och Kanada. Produkten kunde 

erbjuda säkert sex i eran av AIDS- epidemin, men var även ett hopp 

för impotenta och handikappade. Skaggs deklarerade: 

 

Let there be no doubt, SEXONIX offers pleasure of a different order of magnitude. By translating individual 

fantasies into a stunning approximation of reality, we enable our clients to experience sublime pinnacles of 

delight that most people only dream of. 

 
Demonstrationen blev dock inte av. Både hårdvara och mjukvara, med ett uppskattat värde av 

$300,000, beslagtogs av den kanadensiska tullen med förklaringen att ”SEXONIX” var 

moraliskt kränkande för det kanadensiska folket. En lång strid följde för att återfå den 

konfiskerade egendomen. Flera nyhetsmedier runtom i Kanada och USA uppmärksammade 
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företaget, dess fantastiska produkt och tullens beslag. ”SEXONIX” presenterades på City TV, i 

Toronto- serien Sex in the Nineties, liksom i Future Sex Magazine, vilka alla uttryckte stor 

irritation gentemot den kanadensiska regeringen.      

     Kort innan detta utspelade sig, hade Joey Skaggs blivit omnämnd i ett reportage med 

riksomfattande spridning i Kanadas Saturday Night Magazine. Han nämndes också i en 

framträdande redaktionell artikel i Kanadas nationella nyhetstidning, The Globe and Mail, där 

han diskuterade sin verksamhet som mediesatiriker. Artikeln illustrerades med fotografier av 

Joey Skaggs.  

     Efter att precis ha uppträtt som fader Joseph med Portofess på framsidan av The Globe and 

Mail, bestämde sig Skaggs för att använda sitt egna namn i ”SEXONIX”- bluffen, för att vara 

så tydlig som möjligt. 

     Dr. Skaggs använde sin story i form av en varning och 

ursäkt som bevis till nyhetsgrupper på olika elektroniska 

anslagstavlor runt om i landet, inkluderat FidoNet, 

AlohaNet och WELL. Cybervärlden accepterade Skaggs 

ursäkt och försökte vara förstående. Vad kunde man, trots 

allt, vänta sig av Kanadas sexuellt hämmade regering? Men 

de följande dagarna, vad gäller ”SEXONIX” öde, var det 

några smarta ”WELLholes” (som Skaggs kallar dem), som började ifrågasätta Dr. Skaggs 

identitet. Någon kände igen namnet från RE/Search: Pranks!, en bok som publicerades 1987. 

Journalisten Brock Meeks, en WELL- användare, tog på sig att spåra storyn. Han gjorde exakt 

det som Skaggs hoppats att någon skulle göra. Han försökte spåra konfiskeringen genom den 

byråkratiska kanadensiska tullen. Inte helt oväntat hittade han inget av avgörande betydelse – 

förrän han gick över till andra metoder och kontaktade Skaggs grannar för att bekräfta hans 

identitet. När knepet var avslöjat och bekräftat deltog Meeks och några andra WELL- 

medlemmarna i en konferens kallad ”SEXONIX” Confiscation. De tyckte inte om att ha blivit 

lurade och tog ställning till det ”nya” mediets helighet och de regler som bör gälla i 

cyberspace. Meeks uttalade sig i frågan: 

 

When you're jacked into Cyberspace, you are who you say you are. No exceptions. And if you try a street 

scam out here you're going to be held accountable. F--- with the WELL and you'll feel like you've been f---ed 

with an elephant prick. 

 
Skaggs blev senare citerad med orden:  
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Any new technology is the artist's territory, and that means a challenge to all pre-conceived limitations. 

Shocking those people on the WELL was my goal. They had this mind set that 'this is my space,' not 

realizing that it was certainly not their space. BBS users can be a lynch mob. They are very self-righteous, but 

they're just as gullible and irresponsible as everybody else. 

 
 

Mark Dery, kulturkritiker och författare av Escape Velocity: Cyberculture at the End of the 

Century, uttalade sig i en artikel som publicerades i The Web Magazine, April 1997:  

 

The Sexonix hoax is a parable for weird, wired times. By perpetrating it, Skaggs poked fun at our evangelical 

faith in way-new technologies. More seriously, he also encouraged us to reflect on the slippery nature of even 

the most basic facts online -- where biography and biology can be altered with a few keystrokes, and where 

hoaxes, rumors, and urban myths take on an almost viral life, infecting each new wave of credulous 

newbies.43 

“The Solomon Project”, New York, USA, 1995 

Dr. Joseph Bonuso, PhD., alias Joey Skaggs, researcher, chef och grundare av ”Solomon 

Project”, sände i oktober 1995 ut över 3000 pressreleaser till den federala administrationen, 

lagstiftare, domare, juridiska fakulteten och domprosten med ett tillkännagivande att han och 

150 datavetare och advokater, anslutna till NYULAW, specialister inom området artificiell 

intelligens, under de senaste sju åren hade utvecklat en lösning för krisen inom den 

amerikanska rättsfilosofin som kallades för Solomon. 

     ”Solomon” var ett distribuerat program som drevs av en rad superdatorer som på egen 

hand skulle överlägga kring fakta och bevis av ett rättsfall och leverera en definitiv dom och 

på så sätt eliminera nödvändigheten av en jury och radikalt reducera domarens roll. Alla 

vittnen, advokater och domare skulle få genomgå ett lögndetektortest för att försäkra sig om 

ett ärligt uppsåt. Med detta skulle också orättvisor som har med ras, kön, religion eller 

ekonomisk ställning att göra försvinna i rättssalen. Pressreleasen förklarade också att Solomon 

framgångsrikt förnyat prövningen av några väl kända amerikanska rättsfall under de senare 

åren, så som de med Mike Tyson, William Kennedy-Smith, Klaus Von Bulow, and Rodney 

King. Man var nu beredda att ompröva O. J. Simpson- fallet (brottsmålet hade precis avslutats 

och O. J. hade fastslagits vara oskyldig). Syftet med pressreleasen var att få kommentarer från 

de upphöjda experterna på juridikområdet. 
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     En andra pressrelease sändes ut i flera medier i november 1995 med titeln "Here Comes 

the Judge" som kungjorde en 15- städers demonstrationsturné för ”Solomon”. Kort därefter, i 

december 1995, skickades en tredje pressrelease ut i medierna, som förklarade att Solomon 

hade funnit O. J. Simpson skyldig. Under denna tremånadersperiod fick ”Solomon”- projektet 

motta många brev och telefonsamtal med både positiv och negativ kritik. Ett stort antal 

artiklar publicerades i olika facktidskrifter, konsumenttidningar och magasin. Ingen visste att 

det var  en bluff. 

I mitten av december kontaktade CNN Dr. Bonuso och anhöll om en demonstration. De 

talade om exakt vad de hoppades få se och planerade in en tid för besöket. Den 27 december, 

på tredje våningen av Voyager Company, förvandlades ett rum till Solomon projektets 

högkvarter. Voyager- skylten byttes ut mot en Solomon- skylt och 25 datagrafiker gavs olika 

roller i dramat som snart skulle utspela sig. 

     Flera av Skaggs vänner som medverkat i eller som bevittnat flera av hans framträdanden 

hjälpte också till. De utsända från CNN verkade oberörda av att det fanns fler som 

dokumenterade händelsen på videoband. Istället så hjälpte det till att övertyga CNN att detta 

var en viktig händelse. De filmade i över en timma och verkade aldrig misstänksamma under 

den tiden. Den 29 december 1995 sände CNN ett utförligt reportage om ”Solomon”- 

projektet i TV och den 30 januari 1996 sände de ett långt tillbakadragande där de 

dementerade de tidigare uppgifterna, efter att ha kommit på att de blivit lurade. Detta var 

femte gången Skaggs lyckats lura CNN att sända hans bluffar.  

      

På frågan varför Skaggs utförde bluffen svarade han:  

 

Our legal system was created by guys with buckles on their shoes and curly, powdered wigs. It just doesn't 

work anymore. I am personally outraged by the fact that criminal and civil court cases are played out before 

our very eyes as though they were sporting matches. The truth no longer provides the key to justice.44 

 

“Baba Wa Simba”, London, England, 1995 

Den 17 februari 1995 stannade en svart limousine 

utanför London Metropole Hotel och Baba Wa 

Simba, alias Joey Skaggs, checkade in. Baba Wa Simba, 
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som betyder Lejonkungen på Swahili, var son till ett amerikanskt missionärspar, född i Kenya 

och uppvuxen med en stam masajer på ett lejonreservat. Sedan hans föräldrar dödats och ätits 

upp av lejon, begav han sig till USA och reste runt från stad till stad.  

Vart han än reste, kom han i kontakt med ungdomar med problem. Med tanke på sin egen 

annorlunda bakgrund, tyckte han att han hade en gåva att dela med sig av. Så småningom kom 

han att utveckla en egen terapimetod för att hela det sårade djur som människan bär på inuti. 

Med tanke att efterlikna lejonens beteendemönster, skapade han stammar över hela världen, 

bestående av ungdomar med stökig och problematisk bakgrund. Grupper av unga män och 

kvinnor samlades för att ryta tillsammans; i en cirkel stående på alla fyra började de med låga 

gutturala morranden för att sedan arbeta sig upp till ett riktigt rytande.  

     Baba brukade kasta kött på golvet och gruppen åt det utan att använda sig av händerna. 

När måltiden var över slickade de, precis som lejonen, varandra rena för att sedan falla i en 

fridfull kollektiv tupplur. Baba Wa Simba sade själv: 

 

Society's normal restraints are left at the door of our meetings. By roaring and eating meat together as a 

family group, the pride is able to tap into a primal, almost trance-like state.  

 

The Word, en brittisk show på Channel 4, var mycket ivriga att få ett inslag där Joey Skaggs 

gjorde en bluff på engelsk mark och dokumenterade Baba Wa Simbas besök i London. TV- 

programmet invigdes i bluffen och för att underlätta filmandet (och för att öka trovärdigheten) 

anlitades unga skådespelare som fick repetera hos Baba Wa Simba under flera dagar. De intet 

ont anande medierepresentanterna bjöds därefter in till en hyrd församlingssal för att få 

bevittna en terapisession med Babas stam i London.  

     Den första gruppen att luras av ”Lejonkungen” var ITV Channel 3´s London Tonight. Så fort 

de rapporterat nyheten, följde fler efter: Good Morning TV, TV Globo (med 65 miljoner tittare 

bara i södra USA), Sky TV News, The East London Advertiser, och BBC Radio, bland många 

andra. Samtliga svalde de Skaggs bete.   

     Några av TV:s mest respekterade programledare och kommentatorer gick till och med ned 

på alla fyra och röt allt vad de orkade. Många av dem fann ”terapin” tillfredsställande, 

åtminstone tills The Word meddelade att det hela var en bluff. Inga medier tillkännagav att de 

blivit lurade och Skaggs uppges fortfarande ryta av skratt.45   

                                            
45 Hela detta kapitel är hämtat från: http://www.joeyskaggs.com/ 
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“STOP BioPEEP”, New York, Brisbane, Ljubljana, New Mexico, Hawaii, 1997-1998 

BioPEEP; kodnamnet för ett topphemligt projekt, på uppdrag av ett anonymt multinationellt 

företag, var en elak komplott där man genetiskt skulle förändra och oåterkalleligt göra 

människor, som utan vetskap konsumerade deras produkter, till missbrukare. Missbruket 

orsakades av ett gift i den genetiskt manipulerade ”produkten”, vilket permanent förändrade 

konsumentens DNA- struktur. 

Detta missbruksskapande material skulle framställa mänskliga ”konsumentpundare”, vilka 

skulle säkerställa det multinationella företaget och ge det total marknadsdominans. 

Konsumenterna skulle alltså bli beroende av just detta företags märkesvara och ignorera övriga 

konkurrerande märken. 

     Enligt bluffens utsago föddes tiotusentals kycklingar upp, 

testades och slaktades innan forskare avskilde den exakta 

beroendeframkallande genen. Ett genetiskt laboratorium i Santa Fe, 

New Mexico, en superdator i Ljubljana, Slovenien och en 

marknadsföringsfirma på Hawaii stöttade projektet i samarbete med 

Tyskland, Italien, Frankrike och England. 

Efter att ha testat genen på människor tog USA:s armé över 

projektet för att använda den som ett biologiskt vapen, med 

möjlighet att utrota specifika DNA- målgrupper ur befolkningen (speciellt judar, araber, 

afrikaner och asiater) med hjälp av konsumentprodukter. 

Militären arbetade med att ta fram ett botemedel till giftet, som 

skulle kunna användas för att selektivt kunna skydda de egna 

allierade. Alla vetenskapsmän uppmuntrades omsorgsfullt och de 

erbjöds optioner för att försäkra deras lojalitet till det fortfarande 

så hemliga projektet. 

     Bluffen “STOP BioPEEP” vidrörde vid många olika ämnen som berör mänskligheten och 

tål att diskuteras: 

• Den samvetslösa användningen av bioteknik som kan och kommer att förändra vårt 

framtida liv 

• Regeringens/militärens förmåga att använda biologiska vapen för att kontrollera 

befolkningen och ekonomin 

• Den giriga och exploaterande korporativa maktstrukturen som har kunnigheten att 

manipulera konsumenter i vinstsyfte 
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• Konsumenternas sårbarhet 

• Bolagiseringen och kommersialiseringen av sport 

• Godtrogenheten och oansvarigheten hos de journalistiska grindvaktarna som vill 

bibehålla allmänhetens förtroende och upprätthålla synen på dem som korrekta 

förmedlare av information  

 

Skaggs gav fart åt bluffen genom att skicka ut pressreleaser via brev och e- post från Australien 

till internationella nyhetsbyråer. Han använde sig av ett fingerat namn - Dr. Joseph Howard, 

och hävdade att en av de anställda på BioPEEP, beslutat sig för att han inte längre kunde leva 

med sitt samvete och därefter stulit dokument och tagit fotografier i smyg. 

     Howard, en internationell humanist från Brisbane, Australien, hade sagt ja till att sätta 

samman en human- och djuraktivistgrupp kallad ”People for Ethical Evolutionary Practices”- 

P.E.E.P. och att lansera en kampanj för att varna omvärlden för det överhängande hotet – 

BioPEEP:s forskning. Avhopparens information gjordes tillgänglig via 

en hemsida på Internet (http://www.stopbiopeep.com) där det 

sammanställda materialet skulle hjälpa till att övertyga media om att 

militära försvarstillgångar användes till ett nytt krigsverktyg, kapabelt 

till massförstörelse och ödeläggelse av mänskligheten. 

     P.E.E.P. höll stora möten, först på den internationella dagen för 

mänskliga rättigheter i Brisbane, Australien den 10 december 1997 och 

sedan utanför förenta nationerna i New York den 27 januari 1998, vid vilken demonstranter 

bar t- shirts med en tvåhövdad kycklinglogotype och protestplakat.     

     Det blev en global respons på pressreleasen och hemsidan. Australiens nationella tidning 

skrev (10 december 1997): “Genetic conspiracy turns to fowl play” och The New York Post (3 

januari 1998): “Zealots cry fowl over flu slaughter”. Ingen av anhängarna till P.E.E.P. hade vid 

det här laget sett något samband med den influensa (Hong Kong chicken flu) som fått sin 

spridning  över världen. 

     New York- demonstrationen genomfördes på bästa tänkbara 

datum; nämligen samma dag som President Clintons stora tal, vilket 

inträffade mitt i den största mediedrivna sexskandalen. Skaggs 

planerade medieframträdande hade sammanträffat med en händelse 

som, enligt honom själv, minst sagt hanterades oansvarigt i media och 

det gavs inte mycket plats utöver denna händelse i 
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nyhetsrapporteringen. Skaggs fick därför anstränga sig extra mycket för att nå ut med sitt 

budskap och som reaktion på detta sade han: 

 

 “It's becoming more difficult to satirize reality as we have become a tabloid society. It seems that a growing 

majority of the news media would rather sell a story based on speculation than search for the truth. This is of 

course how I've been so successful with my hoaxes over the years. But these last few weeks have really proven 

my point. And, ironically, the speculative story of Clinton's sexual activity was a far bigger story than my 

speculative story about a new secret genetic weapon. It's hard to compete with reality.”46  

 

”Art Attack”, Castellon, Spanien, 2002 

Joey Skaggs var inbjuden att delta i en utställning på 

Espai D'Art Contemporani (EACC) i Castellon, Spanien. 

Utställningen, med namnet "En el Lado de la Television", 

skulle pågå från den 4 oktober till den 1 december år 

2002. Den var tänkt att undersöka förhållandena, 

motsägelserna och paradoxerna mellan konst och 

massmedia. Skaggs föreslog ett koncept som hade att göra med terrorism, våld och media, 

som redan då var betraktat som väldigt kontroversiellt för museet. Efter den 11 september var 

de än mer försiktiga, men de ville fortfarande ha med Skaggs i projektet. Så i februari 2002 

bjöd de över honom till Spanien för att diskutera planerna för utställningen. Under besöket 

övertygade han dem att gå vidare med sin idé, vilken han justerade något för att rikta 

blickarna mot ett hopplöst problem, som museet drogs med. Museet, som var lite över tre år 

gammalt, var byggt med en marmorfasad. På en sida fanns en bred gång som separerade 

museet från en annan byggnad. Mycket folk passerade här för att gå från en gata till en 

annan. Tyvärr hade vandaler varit framme och förstört museet genom att bokstavligen slita 

bort marmorplattorna från väggen. De hade även förstört konstinstallationer som placerats 

utanför. Museets säkerhetsvakter kunde inte göra något åt detta eftersom de var begränsade 

till att patrullera inomhus och inte hade rätt att ingripa på gatan. När polisen väl kom var 

vandalerna således försvunna. 

     Skaggs installation bestod av ett video- arkadspel inuti museet som var förbundet med en 

bevakningskamera på utsidan, i gången där vandalerna höll till.  

På arkadspelet inomhus visades en upprepande inspelning av animerade soldater som sköt 

mot spelaren och för att påbörja spelet uppmanades spelaren att skriva in sitt namn. 
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Styrspaken var ett 45 kalibers handeldvapen och antalet skott som avlossades användes som 

mått på spelarens nivå av aggression. När namnet var inskrivet och spelaren tryckt på 

startknappen växlade arkadspelets bildskärm om till övervakningskameran och personen som 

sköt såg istället direktsända bilder från gången på utsidan, där de som passerade kunde 

beskjutas 

     Skytten hade 45 sekunder på sig att avfyra skott innan spelet avbröts och hans eller hennes 

aggression visades i poäng. Besökare kunde själva spela spelet, titta på när någon annan 

spelade eller se det pågående spelet på en storbildsskärm. Folket som passerade i gången hörde 

ljudet av pistolskott som spelades upp i dolda högtalare. Var tredje minut hörde man 

dessutom ett tydligt meddelande som repeterades på flera olika språk: "Attention, attention. 

You are in an Art Attack Zone. Desecrators of this building and art will be shot. Survivors 

will be prosecuted to the full extent of the law."  

     Stadsfullmäktige bidrog med ett avspärrningsstaket som placerades längs med hela museets 

längd, ca två meter från väggen. Skaggs ritade silhuetter av döda kroppar med vit krita på 

marken vid avspärrningarna. Medan Skaggs befann sig i gången observerade han en grupp 

människor som gick in i museet för att skjuta sina vänner på 

utsidan. Han iakttog hur vännerna spelade ett spel inför kameran. 

De ramlade på backen, döda eller sårade, och drogs iväg av några 

vänner medan andra sprang eller duckade för att söka skydd. Allt 

detta dokumenterades av spanska nyhetsgrupper och den svenska 

statliga televisionen, som kommit till Spanien för att göra en 

intervju med Skaggs, som skulle visas i Sveriges Television den 31 

oktober 2002, i det första programmet av Mediemagasinet.  

     Ironiskt nog inträffade det verkliga scenariot, med prickskyttarna som slumpartat sköt 

människor i Washington DC, när utställningen öppnades och detta gjorde att utställningen 

upplevdes som än mer upprörande. Skaggs installation var skapad för att framhäva många 

uppenbara och inte så uppenbara psykologiska och sociologiska frågor som: 

• Likgiltigheten och avskildheten hos allmänheten från verklighetens terrorism och krig, 

och effekten det har på dem att vara mitt uppe i en audiovisuell produktion 

• Beteendet hos de människor som avfyrar pistolskott, de människor som ser på när 

andra avfyrar och medborgarna som går genom ”krigszonen” 

• De oklara gränserna mellan verklighet och konst vad gäller mänskliga känslor och 

intellektuell förståelse 
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• Människors fascination av ”fönstertittande” och vad det betyder för deras inneboende 

känsla av humanitet 

• Förhållanden som utvecklas mellan olika ”spelare” av vilka många egentligen är 

främlingar för varandra 

• Nöjesvärdet av våld 

• Den teknologiska utvecklingens (till exempel övervakningskamerors) effekt på 

människors privatliv 

• Publikens respons på lockelsen av att skämta med andra människor och som största 

höjdpunkt skrämma andra människor 

• Att använda skämtet som ett verktyg för att uppmana till förändringar i människors 

medvetande 

• Effekten av ett okonventionellt evenemang, godkänt av en offentlig institution och 

publikens och medias respons på det 

 

En vecka efter utställningens start hände något ironiskt. "Art Attack"- 

installationen vandaliserades. Någon hade sönder pistolen och 

demonterade och stal projektorn som var kopplad till 

övervakningskameran. Tjuven blev dock tagen på bar gärning av en av de 

anställda på museet. Dessvärre blev han överfallen av vandalens 

kompanjoner men lyckades till slut returnera projektorn till museet där 

den installerades och fungerade igen efter fem dagar.47 
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Mediekritiska röster 

Det offentliga samtalet och demokratin 

 

Om jag ska sammanfatta de mest avancerade mediekritikernas världsbild idag ser den ut så här: det pågår ett 

världskrig om våra sinnen och vårt tänkande, ett krig som inte förs med traditionella vapen. Marknaden har 

insett vår nutids fixering vid information och medievärldens attraktion som riktmärke. ”Syns du inte så 

finns du inte.” Många anser att vi redan lever i en ny slags diktatur, som vi inte känner igen därför att vi 

aldrig upplevt den tidigare: informationsdiktaturen. Enda sättet för en medborgare att ta reda på vad som är 

sant är att kolla med andra medier.[…]48  

 

Maria-Pia Boëthius är journalist, författare och välkänd debattör. I boken Mediernas svarta bok 

- en kriminografi, ägnar hon sig åt vad hon tycker är vår tids mest angelägna demokratifrågor - 

att granska medierna. Hon säger sig ha som avsikt att ge medierna samma behandling som 

medierna utsätter andra för varje dag. Boëthius menar att medierna styr och griper in i 

skeenden, långt mer än medierna vill att vi ska veta.49 I nästan allt vårt dagliga handlande, vare 

sig det gäller politik eller affärer, vårt sociala uppförande eller vårt etiska tänkande, är vi 

dominerade av en liten grupp personer, som är väl insatta i massans sociala mönster och 

mentala processer, fortsätter hon. Det är de som drar i trådarna och kontrollerar det allmänna 

medvetandet.      

 

Dan Josefsson, journalist och uttalad mediekritiker, låter i den granskande boken Välkommen 

till dramafabriken, en mängd röster komma till tals i olika mediefrågor. Bland annat återges en 

intervju med forskaren och författaren Bengt Nerman som säger: 

 

Under de senaste två decennierna, har vi fått en instans i samhället – media – som utan demokratiskt mandat 

och utan demokratisk insyn fungerar som både polis, åklagare, domare och statskyrka. Och som i basen inte 

har ett samhälls- utan ett lönsamhetsuppdrag.50  

 

 

 

                                            
48 Maria-Pia Boëthius, Mediernas svarta bok – en kriminografi, (Stockholm, 2001), s. 187. 
49 Ibid. s. 115. 
50 Citat av Bengt Nerman, Dan Josefsson (red.), ”Den stora myten om journalisten”, Välkommen till dramafabriken 
- En avslöjande granskning av medieindustrin, (Stockholm, 2000), s.14. 
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Nerman säger vidare att:  

 

Än idag genomsyras massmedia av tanken att man måste `skydda individen mot staten´. Men verkligheten 

har förändrats. `Staten´ är ju demokratin idag. Och `individen´ är kapitalet. När media säger att `nu ska vi 

skydda individen mot staten´ döljer man den stora konflikten, nämligen den mellan kapitalet och 

demokratin.51 

 

Förr sade man att en demokrati inte klarar sig utan fria medier och att fria medier inte klarar 

sig utan demokrati. Idag har vi självständiga medier men de styrs sällan av staten utan av 

marknaden.52 Den tryckfriheten som skulle vara till för alla håller istället på att leda till att 

några få, stenrika konglomerat tar makten över all världens medier och med hjälp av pengar, 

propaganda, information och reklam tränger ut alla andra medier och ändrar mediernas 

uppdrag och innehåll.53 Boëthius menar att det blir allt tydligare att begreppet demokrati 

måste utökas: 

 

Det räcker inte med yttrandefrihet; kontrollen över informationsmedlen kan inte ligga hos globala och 

diktatoriska monopol, karteller och truster. Vi måste skapa ett ord för ”yttrandeägande”. Och vi måste se till 

att inte en och samma ideologi kontrollerar rätten att yttra sig offentligt.54 

 

Informationsvärlden eller medievärlden är allt annat än demokratisk, menar Boëthius. Som 

det ser ut nu är medievärlden underställd marknadens lagar. Likadant är det med politiken 

där styrelsesättet är demokratiskt men inte informationen. Yttrandefriheten är inte längre till 

för alla. Istället ser det ut så idag, hävdar hon, att enbart den som har tillräckligt mycket 

pengar kan starta en tidning eller en TV- kanal. 

     Boëthius skriver till och med att denna utveckling resulterat i att själva ordet demokrati 

börjar tömmas på sitt innehåll. Demokratins inre kärna är, och bör vara, att opinionens vilja 

ska råda och då måste det finnas utrymme för olika åsikter och uppfattningar. Det är sökandet 

efter sanning som är viktigt, den enda sanningen kan vi i varje fall inte hitta. Om debatten 

förs av en och samma makt är vi illa ute, menar hon.55 

                                                                                                                                        

 
51 Citat av Nerman, Josefsson (red.), s. 12. 
52 Boëthius, s. 171-172. 
53 Ibid. s. 264. 
54 Ibid. s. 175. 
55 Ibid. s. 171-172. 
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     För att vi ska kunna frigöra oss från propagandan - det må vara kyrkan, politiken, 

marknaden eller medierna – måste vi frigöra oss från maktens berättelser och skapa nya, som 

vi sedan försöker samordna i demokratins namn, skriver Boëthius. Men för att det ska vara 

möjligt måste vi först ha tillgång till självständiga medier, som visserligen vill klara sig 

ekonomiskt men vars främsta mål inte är manipulation och vinst. Det är också viktigt med en 

public service som väljer en helt egen väg, samt slutar härma och konkurrera med 

kommersiella medier. 

     Boëthius tror inte att vi idag har det offentliga rum vi förtjänar. I dagens västerländska 

samhälle är det offentliga rummet praktiskt taget filtrerat genom medierna och presenteras 

som ett slagfält. Den som ger sig ut i offentligheten får vara beredd på att vara måltavla för 

kritik, med risk för att bli ”nedskjuten”. Det verbala våldet anses allmänt accepterat och den 

som väljer att delta i det offentliga samtalet måste tåla elakheter, mobbning, hån och iskalla 

domar från de starkare, vilket gör att många väljer att inte träda fram i den offentliga 

debatten och istället tystnar. Det offentliga samtalet förs således av en viss typ av människor, 

det vill säga de som gjort ”tyckarvärnplikt” eller är villiga att ge och ta stryk, vilket relaterar 

till att enbart de starkaste överlever. Det offentliga rummet är idag inte mer offentligt än i den 

meningen att alla kan ta del av debatten där.56 

           

Det globala kapitalet har idag störst makt på jorden, hävdar Boëthius. På andra plats kommer 

medierna och på tredje plats politikerna (de valda ombuden i demokratierna, det vill säga 

folken i demokratierna). I samma takt som alltfler länder klassas som demokratier blir 

människornas makt att påverka genom politiken mindre. Det globala kapitalet köper upp 

världens medier för att generera vinst och de använder sitt medieägande för såväl politiska 

som propagandistiska och ekonomiska motiv.57 

 

Vad vi ser nu är inte propaganda och masspåverkan för mer eller mindre ohyggliga, politiska ideologier utan 

för en enda ideologi: konsumtionens. Girighet som livsmotor och konsumtion som livsinnehåll, en ideologi 

som försöker tränga undan alla andra värden.58 

 

Medieindustrin håller på att ta makten över den information som vi behöver för att kunna 

utöva våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter i en demokrati, skriver Boëthius vidare. 

                                            
56 Boëthius, s. 75-77. 
57 Ibid. s. 175-176. 
58 Ibid. s. 265-266. 
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Färre och färre företag än någonsin tidigare i historien kontrollerar kulturen. 

Mediekonglomeraterna ser inte sitt medieägande som ett samhällsuppdrag utan som ett 

lönsamhetsuppdrag, vilket är marknadens innersta idé. Allmänheten blir en blandning av 

konsumenter och produkter, inte i första hand som medborgare utan som tittare, läsare och 

lyssnare.59 

 

Medierna tilldelades en viktig maktroll när länderna i väst tvingades införa demokrati i 

början av 1900- talet, skriver Boëthius. Ländernas mäktiga intressen beväpnade sig med 

medierna som vapen för att kunna styra folket. Medierna är således viktigare för 

demokratierna än vad de är för diktaturerna. Diktaturer styrs med hjälp av fruktan och våld 

medan demokratierna styrs med andra medel. Eller som Noam Chomsky, språkforskare, 

mediekritiker och professor i lingvistik vid Massachusetts Institute of Technology, 

Cambridge, USA, formulerade det: ”Propagandan är för demokratierna vad våld är för 

diktaturerna.” 60  

     Chomsky är också känd för att, tillsammans med den amerikanske ekonomen och 

mediekritikern Edward S. Herman, ha skapat en ”propagandamodell” (1988). Chomsky och 

Herman menar att propaganda inte enbart rör diktaturer där eliten använder sig av våld och 

hämndaktioner för att hålla sig kvar vid makten. I själva verket är det så att makthavare i 

demokratier har större nytta av propagandan, menar de. I en demokrati, där det är teoretiskt 

möjligt för invånarna att rösta och få till stånd en förändring, som inte alls behöver 

överensstämma med den rådande maktens strävan, kan propagandan användas för att få 

allmänheten att inte använda sin gemensamma makt. 

     Propagandans fem filter tar effektivt bort nyheter som skulle kunna hota det aktuella 

samhällssystemet och därmed USA: s elits intressen. Dessa filter är dock lika tillämpningsbara 

på andra länder med stort medialt inflytande.  

     Propagandamodellen fokuserar på de välstånds- och maktförhållanden som till stora delar 

styr massmediala intressen. Den går till botten med hur pengar och makt kan påverka 

dagordningen, sortera bort avvikande åsikter och hur regeringsmakten och ledande privata 

intressenter ges andra förutsättningar för att nå ut med sitt budskap till allmänheten.      

     Propagandamodellen består av fem nyhetsfilter som växelverkar och underbygger 

varandra. Det är en detaljerad teori om processen att omvända kritiska journalister till 

                                            
59 Ibid. s. 179. 
60 Boëthius, s. 158-159. 
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propagandister som säkrar elitens intressen, ofta utan att själva vara medvetna om det. Här 

följer en kortare sammanfattning av de fem filter som propagandamodellen bygger på:61 

 

Filter 1: Ägarkoncentration och vinstmotiv 

(Size, Ownership, and Profit Orientation of The Mass Media) 

Medierna styrs som företag med det primära målet att gå med vinst. De allt färre, stora 

mediekonglomeraten ägs och styrs av människor med stora tillgångar. På grund av detta kan 

medierna inte på allvar kritisera marknadskrafterna eller de stora företagen, eftersom det även 

innebär kritik mot medieägarna själva. Radio- och TV- företagen är även beroende av statliga 

licenser och sändningstillstånd vilket komplicerar förhållandet mellan medierna och makten. 

Den tekniska hållhaken har använts av staten för att disciplinera medierna, vilket resulterat i 

att medierna skyddar sin verksamhet genom lobbyverksamhet.62 

 

Filter 2: Annonsberoende 

(The Advertising License to do Business) 

Innan reklamen gjorde sitt intåg var priset på en tidning tvunget att täcka kostnaderna för 

produktionen. Reklamen gjorde det möjligt att sänka priset för konsumenterna vilket snabbt 

konkurrerade ut de tidningar som inte valt att använda sig av reklam. Idag finansieras de 

flesta medierna helt eller delvis av reklam och annonser. Detta har också resulterat i att kritik 

mot konsumtionssamhället och konsumentkapitalismen inte förekomma i medierna. De 

medier som ändå väljer att kritisera anses av annonsörerna som olämpliga och annonseringen 

upphör. Med målet att omvandla hela världen till marknadsplats har reklamen fått en allt 

tydligare roll i medierna.63  

 

Filter 3: Behovet av källor 

(Sourcing Mass- Media News) 

Nyheter är en handelsvara och ska därför framställas så billigt som möjligt. Journalisterna är 

beroende av källor som snabbt kan förse dem med nyheter. En journalist som visar minsta 

svaghet riskerar att förlora sina kontakter, vilket också leder till att det blir svårare att göra ett 

                                            
61 http://www.thirdworldtraveler.com/Herman%20/Manufac_Consent_Prop_Model.html 
62 http://www.thirdworldtraveler.com/Herman%20/Manufac_Consent_Prop_Model.html 
63 Ibid. 
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bra jobb. Detta skapar ett slags ”ge- och ta- förhållande” till mäktiga institutioner, politiker 

och näringsliv. PR- branschen förser ofta medierna med ”färdiga” nyheter.64  

Massmedia gör anspråk på att vara objektiva förmedlare av nyheter och för att upprätthålla 

denna framställning, men också för att skydda sig själva från kritik, föredrar de källmaterial 

som med största sannolikhet är korrekt. Att ta information från källor som uppfattas som 

trovärdiga reducerar utredningskostnaden, medan information från mindre trovärdiga källor 

kräver noggrann och kostsam bakgrundsundersökning. 

 

 

Filter 4: Flak65 

(Flak and The Enforcers) 

Flak refererar till den negativa respons som ett medieuttalande eller program ibland får. 

Möjligheten att skapa flak som är just kostsamt och hotande är ofta relaterat till makt. Om 

flak produceras i större skala, eller av individer eller grupper med stora tillgångar, kan det bli 

både obehagligt och kostsamt för medierna. Journalister som rapporterar om händelser eller 

förhållanden som hotar ekonomiska eller politiska makthavare blir lätt en måltavla för en 

hotfull och dyrbar motattack. Även om journalisten själv kan handskas med detta kan det 

medföra att chefsredaktören inte tolererar sådana initiativ som framkallar kritik.66 Denna 

motattack kan även drabba mediekritikerna då de kritiserar makten. 67 

 

Filter 5: Antikommunism som kontrollmaskin/okritisk tro på marknadsliberalismen 

(Anticommunism as a Control Mechanism) 

I USA var det under många år möjligt att använda sig av den rädsla, som fanns i landet, för 

kommunism. Detta gjordes även för att undertrycka idéer utan någon egentlig koppling till 

kommunism. Efter Sovjetunionens fall har antikommunism delvis bytts ut mot en tro på den 

fria marknaden som en ultimat samhällsgrund.68 I Sverige har vi under de senaste åren kunnat 

                                            
64 Ibid. 
65 Ordet flak kommer av Flugabwehrkanone som var den luftvärnseld som riktades mot de allierades bombplan när 
de närmade sig tyska städer. Även om luftvärnselden inte alltid träffade skulle flygarna vara medvetna om att de 
när som helst kunde bli nedskjutna. På samma sätt ska man i detta fall veta att man utsätter sig för stor fara om 
man börjar granska medierna. (Boëthius, s. 111-112). 
66 http://www.thirdworldtraveler.com/Herman%20/Manufac_Consent_Prop_Model.html 
67 Boëthius, s. 111-112. 
68 http://www.thirdworldtraveler.com/Herman%20/Manufac_Consent_Prop_Model.html 
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se ett liknande mönster utkristallisera sig. Med hjälp av kommunistskräck för man i medierna 

en kampanj mot vänstern och likställer i vissa fall vänsteridéer med fascism.69 

 

Boëthius sammanfattar Chomskys och Hermans propagandamodell och menar att medierna 

har blivit en lönsam industri i informationsåldern. Medieföretag slås samman och bildar allt 

större mediekonglomerat, som bestämmer dagordningen i världen. De stora medieföretagen 

strävar efter maximala vinster och de kritiserar aldrig marknadens makt eller de som äger 

kapital, eftersom det är de själva. 

     Medierna ses som det tjugoförsta århundradets hetaste och mest inkomstbringande 

affärsidé. Mediekonglomeraten tänker idag ”glokalt” – en blandning av globalt och lokalt och 

äger alltfler mediefunktioner i alltfler länder, vilket Boëthius är starkt kritisk till. Hon hävdar 

att så länge mediekonsumenterna fortsätter tro att medierna utför samhällsbevakning så 

slipper de undan med sitt samhällsuppdrag. Samhällsuppdraget håller istället på att förvandlas 

till ren underhållning och marknadens uppfattning om vad public service, medier i det 

allmännas tjänst, ska innehålla skiljer sig kraftigt från de demokratiska krafternas 

uppfattning.70 Nyheten ska inte enbart väcka vårt intresse för vad som händer i världen utan 

också leverera oss till reklamköparna, menar Boëthius. Nyheterna håller på att förvandlas till 

fiktion och underhållning och mediekonglomeratens nya trosövertygelse skulle kunna vara: 

”Vi ska ge folket vad folket vill ha och vill de inte ha det så ska vi se till att de lär sig att vilja 

ha det.” Det vill säga samma metoder som reklamen eller diktaturen.71 

     Om det nu någonsin har funnits något journalistiskt samhällsuppdrag så har det nu 

övergivits till förmån för ett vinstuppdrag. Denna vinst kommer inte från läsarna eller 

tittarna i form av prenumerationer eller TV- licenser, utan den största delen kommer från 

reklam, det vill säga marknaden – samma maktsfär som mediekoncernerna ingår i.72 

Medieföretagen kan välja vilka medier som ska få reklamintäkter och strypa all 

reklamtillförsel till andra. Eftersom alla kommersiella medier är beroende av reklamen kan ett 

sådant handlande direkt leda till en tidnings eller TV- kanals konkurs. Från att reklamen 

framställts som någonting som ”fått hänga med” det ordinarie nyhetsmaterialet, skapas allt 

fler medier med tanke på vad reklamen begär.73 

                                            
69 Boëthius, s. 163-165. 
70 Boëthius, s. 28-30. 
71 Ibid. s. 48-49. 
72 Ibid. s. 19. 
73 Ibid. s. 33. 
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Reklamen är idag mediernas främsta inkomstkälla. Den påverkar mediernas språk och 

bildvärld och gränsen mellan reklam och medier blir alltmer flytande. I många fall är det 

reklamen som bestämmer om en tidning eller ett TV- program över huvud taget ska få 

komma ut eftersom tidningarna/programmen är beroende av finansiärer.74 

Delanalys 

Boëthius menar att medierna spelar en oerhört stor samhällelig roll och när hon säger att hon 

gärna vill ge medierna samma behandling som de själva dagligen utsätter andra för, stämmer 

detta bra överens med Skaggs verksamhet. Han vill få medierna att erkänna sina brister genom 

att använda deras taktiska grepp. Samtidigt som han konstruerar en, ofta till det yttre, banal 

nyhet som fångar deras uppmärksamhet, når han ut med sitt egentliga budskap. Bakom den i 

medierna gångbara historien döljer sig, en för honom angelägen fråga, i vilken han vill starta 

debatt. Hans mediebluffar är mångfacetterade och hans syfte är dels att, precis som Boëthius 

önskar, låta medierna ”smaka på sin egen medicin”, dels att väcka mediekonsumenters 

medvetande gentemot det innehåll som serveras och för det tredje att föra fram sina åsikter i 

ämnen han personligen engageras av. I likhet med många konstnärer är just konsten en kanal 

för Skaggs där åsikter och kritik mot samtiden förs fram.  

     De flesta mediekritiker är överens om att de stora mediekonglomeraten med hjälp av 

bland annat pengar, konkurrerar ut andra medier och ändrar det ursprungliga innehållet. Den 

teknologiska utvecklingen är till viss del en bidragande faktor eftersom mängden information 

som sprids ständigt ökar. Skaggs utnyttjar både mediernas innehållsmässiga likriktning och 

teknikens utveckling. Han är väl insatt i vad som är kommersiellt gångbara nyheter, likväl 

som han vet att en sådan nyhet oftast sprids vidare genom ”snöbollseffekten”; hakar några 

medier på, följer de andra raskt efter. De källkritiska spärrar som är satta att hindra sådana 

falska nyheter som Skaggs gång på gång lyckas sprida är enklare att manipulera tack vare det 

ökade informationsflödet.  

     Ur ett tredje, och än mer sammansatt perspektiv, vågar vi påstå att Skaggs också utnyttjar 

det faktum att medierna emellanåt vill bli manipulerade. Serverar han dem en rykande het 

och säljande nyhet, då väljer de nog hellre att blunda för sanningen trots att de på ett tidigt 

stadium inser att de blir lurade. Igen och igen och igen. 

     Boëthius drar det till sin spets, då hon menar att en och samma ideologi inte får 

kontrollera rätten att yttra sig offentligt, i det här fallet medierna. Hon säger vidare att det 

                                            
74 Ibid. s. 137. 
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offentliga samtalet och allas rätt att delta i det, är en av demokratins absoluta grundstommar. 

För att få till stånd ett samtal på lika villkor, förutsätter det att flera olika röster och åsikter 

får komma till tals. 

     Detta är också något som Skaggs illustrerar med sina mediebluffar. Han tillhör visserligen 

inte det fält som har option på yttranderätt, men han anpassar sitt budskap så att det passar 

den ideologi som Boëthius anser kontrollerar rätten att få yttra sig offentligt.  

     Skaggs, liksom Boëthius, menar att vi bör granska och ifrågasätta den information vi 

förses med. Boëthius säger att det idag inte finns några referensramar att utgå ifrån när det 

gäller att ta reda på vad som är sant; det enda sättet är att ta del av andra mediers 

information. Detta innebär att ingenting blir mer sant, utan snarare mer sannolikt. Skaggs 

bluffar ger definitivt substans till detta påstående eftersom flera medier väljer att både tro på 

och rapportera om hans fiktiva nyheter.  

    Nerman stärker påståendet att den information vi får från medierna långt ifrån alltid är 

korrekt. Han menar att medierna inte har ett samhälls- utan ett lönsamhetsuppdrag; något 

som gör att samhällsuppdragets trovärdighet kan ifrågasättas.  

     Chomsky och Herman hävdar att i västländerna har det våld som styr diktaturer ersatts av 

mediernas propaganda. Den modell de skapade för att kunna överblicka medierna består av 

fem filter, av vilka åtminstone fyra går att applicera på både Skaggs verksamhet och en stor 

del av den övriga mediekritiken. Mediekonglomerat med en allt större makt, ett ökat 

vinstintresse, behovet av annonsörer samt nödvändigheten av kostnadseffektivt källmaterial är 

utmärkande drag hos dagens moderna medier.  

     Chomskys och Hermans begrepp ”flak” stämmer exempelvis bra överens med både Skaggs 

och Boëthius åsikter. Skaggs dokumenterar hela processen från det att den falska nyheten 

skapas till dess att medierna görs uppmärksamma på att de blivit manipulerade. I likhet med 

propagandamodellens ”flak” talar Boëthius om den reaktion som blir följden av att medierna 

kritiseras eller ifrågasätts. De går i försvarsställning och i enad front slår de tillbaka mot 

kritiken. Plötsligt är det inte längre de som granskar och ifrågasätter; det är deras egen makt 

som debatteras.  

     Skaggs riskerar att få både allmänheten, makthavare och medierna mot sig när han kritiserar 

såväl ekonomiska som politiska frågor, men Skaggs kan även ses som en katalysator för de 

övriga mediekritikerna eftersom han med sina bluffar framkallar den reaktion som de övriga 

aktörerna i sin tur kritiserar. Genom att vara så pass konkreta, bidrar hans aktioner också till 

att göra kritiken än mer befogad.  
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Makten över innehållet 

Boëthius menar att man skulle kunna tro att antalet nyheter har ökat i takt med att vi fått fler 

medier. Hon hävdar dock att så inte är fallet. De lokala nyhetsredaktionerna har skurit ner på 

journalister och hela medievärlden har skurit ner på nyheter. Medierna tjänar på att man 

rationaliserar och skär ner på nyhetsbevakningen. Alla satsar på samma jättenyhet och 

allmänheten förleds tro att något som ges så stort utrymme i medierna måste vara 

betydelsefullt och viktigt. När nyhetens behag så småningom avtar försöker man spinna 

vidare på ämnet med hjälp av bifigurer, spekulationer, expertutlåtanden och skvaller och 

nyheten kan på så sätt leva vidare. Som ett exempel på det kan nämnas att 95% av alla nyheter 

i Clinton/Lewinsky- affären i efterhand visade sig komma från en och samma källa – 

åklagaren Kenneth Starrs kontor.75 

     Det faktum att medierna konkurrerar om samma nyheter, gör att oavsett vilket medium vi 

använder oss av så möts vi av i stort sett samma nyheter. För mediekonglomeraten har den 

perfekta nyheten hela världen som marknad. De mindre nationella och annorlunda nyheterna 

får således ta ett steg åt sidan.76  

     Boëthius skriver att praktiskt taget alla mediekritiker är överens om att journalister lever i 

en egen värld, en sluten krets där de främst relaterar till varandra, läser och betittar varandra. 

Ofta är det bara de själva som ser att någon annan gjort ett scoop, eftersom de flesta vanliga 

medborgare bara läser en tidning eller ser ett nyhetsprogram på TV. De som borde befinna sig 

mitt i världen har istället skapat en egen, sluten värld, som de ofta försvarar med våldsam 

aggressivitet. 

     En annan journalistisk egenhet är att förneka den egna makten. Boëthius antar att det 

beror på att många journalister känner sig maktlösa mot den yrkesstruktur de verkar i. De 

kan inte skapa fritt utifrån sina egna övertygelser, utan överallt finns det mallar och oskrivna 

lagar och föreskriven självcensur.  

     Om man skulle fastställa att medierna har enorm makt men att journalisterna är 

maktlösa, skulle det betyda att journalister är funktionärer, hantlangare och just de ”maktens 

megafoner” som de ofta anklagas för att vara. Sanningen är förstås att det finns både bra och 

dåliga journalister. Att mediernas ägare värjer sig emot att medierna börjar granskas lika 

intensivt som alla andra maktcentra är begripligt. En stor del av deras makt ligger i att de inte 

blir granskade, men att journalister värjer sig på samma sätt är än mer obegripligt, menar 

                                            
75 Boëthius, s. 67-68. 
76 Boëthius, s. 67-68. 
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Boëthius. Hon menar att om medierna granskades så skulle det betyda att journalistens status 

höjdes och det skulle i sin tur leda till att det blev enklare att hävda etik och hederlighet.  

     Ett granskande av medierna skulle också betyda att journalister skulle kunna vägra 

vinstuppdraget och hänvisa till samhällsuppdraget. Medieägarna skulle få klart för sig att det 

är läsare, tittare och lyssnare som är journalisters egentliga arbetsgivare. När journalister 

försvarar sig och inte välkomnar mediegranskningen ger det bara intryck av att de har 

någonting att dölja. 
             Vad som sker här och nu är att journalistvärlden håller på att ringas in för att kunna 

granskas och ställas till svars. Journalistvärlden ska inte längre enbart ta ansvar för det egna 

arbetet utan också för den värld och det maktfält som den verkar i. De försök som görs för 

att få insikt i journalistvärlden har alla bemötts med aggressivitet. Journalisterna intar en 

försvarsställning med inställningen att ingen ska komma och vara makthavare över dem. I 

journalistvärlden har den enskilde journalisten haft makt över händelser och personer och så 

ska det fortgå.77  

      

Ansvarig utgivare har ansvaret för de journalistiska texter som publiceras i tidningen. 

Han/hon kan därför påverka textens innehåll och utformning vilket innebär att 

journalisternas texter är uthyrda till ägarna, samtidigt som texten också ska ha kvar 

journalistens särart, begåvning eller kunskaper. En del av överenskommelsen med ägarmakten 

är därför självcensuren, även om det består av oskrivna avtal och lagar som sällan diskuteras. 

Ägarna väljer ut de chefredaktörer som bäst motsvarar deras förväntningar och kontrollerar 

noga att han/hon är lojal och vet vad som förväntas. Chefredaktörerna ägnar sig således också 

åt självcensur för att vara ägarna till lags. På så vis har de påstådda handhavarna av det fria 

ordet, mediechefer och journalister, lovat bort friheten. Makten över orden ligger ytterst hos 

ägarna själva.78           

    

Allmänheten använder medierna för att hålla sig underrättade om nyheter, skaffa information 

och uppdatera sig med färska jobbannonser, men också för att underhållas eller bara se när 

bion 

börjar. Boëthius menar att det finns en tendens till ett minskat förtroende till medierna. Ändå 

är det därifrån de flesta får sin världsbild.79      

                                            
77 Ibid. s. 111-112. 
78 Boëthius, s. 104-105. 
79 Ibid. s. 28-29. 
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     Halvsanningar liksom ibland rena lögner publiceras med hänvisning till brådskan 

”eftersom det inte fanns någon tid att kolla upp källan”. Man skulle kunna tro att sådant inte 

förekommer i ”respekterade” medier, men det gör det, hävdar Boëthius.80 Medierna är 

dessutom, i allmänhet, mycket dåliga på att dementera sådant som senare visat sig vara 

felaktigt.81  

 

Arne Ruth, professor och före detta chefredaktör på Dagens Nyheter, skriver i sin artikel i 

Välkommen till dramafabriken, att journalisterna borde stå till svars för den kritik som riktas 

mot dem. De kan helt enkelt inte längre betrakta sig som höjda över all kritik. Vidare skriver 

han att journalisten har en viktig roll då det inte längre handlar om att beskriva sådant som 

redan inträffat. Själva rapporteringen påverkar händelseförloppet och: 

 
[---] i den virtuella världen är det inte längre ropet som framkallar ekot. Klangen och återklangen går inte att 

skilja från varandra. Man återger inte vad som hänt utan framkallar det man vill återge [---].82  

Delanalys  

Det faktum att nyhetsförmedlingen kommit att styras utifrån några enstaka nyhetsbyråer med 

global täckning är någonting som Skaggs utnyttjar. Bluffarna förankras först på lokal nivå 

med exempelvis en notis i lokaltidningen, men eftersom bluffarna ofta är kontroversiella och 

har ett stort underhållningsvärde, snappas de fort upp av de större nyhetsbyråerna, som har 

till uppgift att förse ett stort antal TV- kanaler, radiokanaler, dagstidningar, kvällstidningar 

med mera, med relevanta nyheter. Det ligger följaktligen en stor makt i att välja ut vad som är 

av nyhetsvärde och inte.  

     Om det är som Boëthius säger, att medierna tjänar på att rationalisera och skära ner på 

nyhetsbevakningen, medverkar det naturligtvis till att det blir enklare för falska nyheter att 

slinka igenom de källkritiska spärrarna. Ju färre nyhetsbyråer det finns, som sköter 

rapporteringen till världens medier, desto större skada gör den falska nyheten om den lyckas 

ta sig innanför nyhetssfären. Skaggs bluffar kan i det här sammanhanget belysa med vilken 

lätthet en falsk nyhet kan spridas i det lilla spindelnät som nyhetsbyråerna består av idag. 

Mediekonsumenterna får sig naturligtvis en tankeställare när falska nyheter förmedlas och 

sedan uppdagas vara falska. Nyhetsbyråerna mister sitt förtroende eftersom de misslyckats 

                                            
80 Ibid. s. 67-68. 
81 Ibid. s. 193. 
82 Arne Ruth, ”Klä av journalisten!” Dan Josefsson (red.), ”Den stora myten om journalisten”, Välkommen till 
dramafabriken - En avslöjande granskning av medieindustrin, (Stockholm, 2000), s. 119. 
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med det mest väsentliga i deras funktion; nämligen att välja ut de nyheter som är av störst 

vikt för allmänheten, och dit hör knappast falska nyheter.  

     Skaggs talar själv om hur viktigt det är att bluffarna avslöjas, så att allmänheten förstår 

allvaret bakom den falska nyhetsrapporteringen. Om Skaggs bluffar inte avslöjas och 

dementeras av medierna, går en stor del av syftet förlorat. Boëthius menar att medierna inte 

gärna dementerar sådant som senare visat sig vara oriktigt, vilket alltså skulle innebära att 

Skaggs bluffar många gånger mister sin genomslagskraft. I intervjun för Mediemagasinet (som 

sändes i SVT den 31 oktober 2002) sade Skaggs dessutom själv att medierna inte gärna 

ursäktar sina misstag, och då bluffarna inte avslöjas som just bluffar, kan de heller inte få den 

verkan som de var ämnade att åstadkomma.  

     Skaggs har dock flera syften med sina bluffar. I de flesta fall är bluffarna väl genomtänkta 

vad gäller ämnesinnehåll och kritiska utfall, vilket gör att bluffen kan få andra konsekvenser 

då de inte avslöjas. Skaggs drar sig inte för att kritisera kontroversiella ämnen och många av 

hans bluffar har istället mynnat ut i hetsiga diskussioner med moraliska ifrågasättanden och 

debatter. Denna utgång är å andra sidan inte möjlig om bluffen avslöjas; debatten tenderar att 

komma av sig eftersom den spektakulära nyheten ändå var falsk. På så vis har Skaggs garderat 

sig vad gäller bluffarnas utfall. Han går aldrig lottlös ur sin mediekritiska installation 

eftersom det ena eller andra syftet blir uppnått.      

     Många gånger fungerar det säkert så att det är många som lyfter på ögonbrynen och fnyser 

åt Skaggs bluffar när de presenteras som nyheter. Kanske funderar många över om nyheten 

verkligen kan vara sann och om den tas för att vara sann skrattar man kanske åt det galna 

upptåget. Men vad händer när samma nyhet visas om och om igen, i såväl dagstidningar som 

nyheterna på TV, Internet och så vidare? Om det är som Boëthius säger; att det enda sättet för 

en medborgare att ta reda på vad som är sant är att kontroller med andra medier så resulterar 

det i att vi mer eller mindre kommer övertygas om att bluffen är sann. Alla medier säger ju 

samma sak!                           

Hur påverkas då bluffens ”sanningshalt” om den presenteras upprepade gånger för 

mediekonsumenten? Ett enkelt sätt att förstärka ”sanningshalten” hos en bluff, i ett 

nyhetssammanhang, är att låta flera medier presentera den, som en del i sitt nyhetsutbud. 

Detta sköts idag automatiskt och är inte någonting som Skaggs måste kämpa för att uppnå. 

De allt färre nyhetsbyråerna sköter den globala nyhetsspridningen och när en nyhetsbyrå väl 

bestämt sig för att distribuera en nyhet, kablas den ut över världen, som en av de nyheter som 

står högst på dagordningen. Allmänheten, som får se samma nyhet om och om igen kan då få 
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intrycket av att, eftersom nyheten uppmärksammas i så stor skala, måste det följaktligen vara 

en viktig och sanningsenlig nyhet. 

     Boëthius motsäger dock sig själv när hon sedan skriver att de flesta vanliga medborgare 

bara läser en tidning eller ser ett nyhetsprogram på TV. Det skulle alltså innebära att bluffen 

presenteras för mediekonsumenten en gång. Räcker detta för att övertyga? I många fall gör det 

nog det. Om bluffen sätts in i en kontext, ett nyhetssammanhang, där annat nyhetsmaterial 

framstår som seriöst och korrekt tas bluffen för sann. Skulle man däremot placera in en av 

Skaggs bluffar i ett uttalat humoristiskt program, vilket som helst, skulle den säkerligen inte 

tas för att vara sann. Placeringen av bluffen är alltså central för att den ska få största möjliga 

verkan.  

     Skaggs bluffar kan säkert ofta passera de källkritiska spärrarna på grund av att det inte 

finns tid att kolla upp källan, som Boëthius säger. Visst är det så att det krävs mer och mer av 

nyhetsförmedlingen och det finns en vinstgivande poäng med att vara först på marknaden 

med en nyhet, men är det rimligt att det sker på kvalitetens bekostnad? Den nya tekniken, och 

då framför allt Internet, har ju möjliggjort en snabb och smidig nyhetsförmedling i sig, men 

det har uppenbarligen inte medverkat till ett bättre och mer genomarbetat nyhetsmaterial om 

man ska tro flera av mediekritikerna.      

     Boëthius menar sig se en tendens till att förtroendet till medierna har minskat, men i 

likhet med Nerman, hävdar hon också att medierna, trots detta, nästan alltid kommer undan 

när de gjort något fel. Slutsatsen av detta är att allmänheten inte kan påverka det 

maktpräglade nyhetsförloppet, men att medierna å andra sidan kan påverka ett 

händelseförlopp eftersom man helt enkelt framkallar det man vill återge.  

 61



Desinformation 

One of the effects of living with electric information is that we live habitually in a state of information 

overload. There’s always more than you can cope with.83 

 

Matthew Kieran, författare och debattör, som står som redaktör för boken Media Ethics, 

menar att den tekniska utvecklingen inte kan beskyllas för att orsaka journalistikens etiska 

och moraliska snedsteg. De är en yrkeskår som ständigt kommer i kontakt med lögner, svek 

och diverse omoraliskt beteende, och givetvis beter de sig själva ibland på detta sätt. Men, 

menar Kieran, är det fråga om ett omoraliskt beteende, då har de alltid valet att avstå från 

handlingen.84 

     Boëthius håller med om detta påstående. Hon anser, i likhet med Kieran, att det 

journalistiska fältet borde ta sitt ansvar och erkänna den desinformation som sprids via 

medierna. Det är inte mänskliga tragedier som ska skildras; det är tvärtom tragediernas 

orsaker som bör diskuteras. God journalistik hör ihop med sanningen, teknologin kan 

däremot inte påverka i den ena eller andra riktningen.85 

     Den största globala bluffen som vi varit utsatta för inom medierna är den så kallade 

millenniebuggen, anser Boëthius. I medierna talade man gång på gång om de faror som 

lurade inför sekelskiftet år 2000. Den elektroniska världen skulle bryta samman och medierna 

var inte sena att skruva upp spänningen och spekulera kring olika katastrofer som faktiskt 

kunde hända. Mediekonsulterna tjänade oräkneliga miljarder på sin skrämselpropaganda.86  

     Det behöver dock inte handla om ett stundande millennieskifte eller någon annan stor 

händelse för att man ska kunna spela på folkets rädsla. ”Det ohyggliga i vardagen” är också en 

storsäljare. Om vardagen inte är så värst ohygglig i sig kan den ändå dramatiseras, och detta är 

någonting som utnyttjas, menar Boëthius. Undersökningar har visat att människor är mycket 

räddare än vad de skulle behöva vara eftersom brottsligheten inte är fullt så utbredd som den 

framställs i medierna. Förutom att medierna själva tjänar pengar på att rädda människor vill 

hålla sig informerade om farorna gynnar det även säkerhetsbranschen, försäkringsbranschen 

och politiker som lovar ”hårdare tag” och lag och ordning.87 

                                            
83 Marshall McLuhan, The Best of Ideas, CBC Radio, 1967, Benedetti, Paul och DeHart, Nancy (red.), On McLuhan – 
reflections on and by Marshall McLuhan (Cambridge, 1997), s. 190. 
84 Matthew Kieran (red.), “Introduction”, Media Ethics (London, 1998) 
85 Boëthius, s. 51. 
86 Ibid. s. 54. 
87 Boëthius, s. 56. 

 62



     Boëthius menar att journalisterna justerar verklighetsbilden åt makten. Brottslingen föds 

ond, manligt våld blir biologiskt, marknaden blir en naturkraft och aktieägande är lösningen. 

Medierna intervjuar forskare, som levererar den forskning som makten och medierna för 

tillfället önskar. Medierna skapar opinioner genom att ha monopol på informationsinnehållet 

och detta presenteras sedan som folkets röst och åsikt.88 

     Det är en lögn baserad på storhetsvansinne att medierna skulle bevaka världen, skriver 

Boëthius, men likväl så inger det journalister ett falskt självförtroende. Stora delar av världen 

bevakas inte alls eller mycket fördomsfullt. Olika länder tilldelas olika modellerade roller och 

dessa berättelser upprepas om och om igen. Artiklar om våld och brott överdrivs och 

publiceras medan det goda och vackra inte ges någon plats i medierna. Man skyller på att det 

måste finnas dramatik och sensation i medierna. Boëthius skriver att hon tror att medierna 

håller på att förlora sin legitimitet som granskare och att ägarna dessvärre inte bryr sig om 

det. De är istället på god väg att förvandla medierna till en arena för underhållning, brott och 

konsumtion.89 

     När världshändelser förvandlas till underhållning, är vi inte längre medborgare utan 

konsumenter och åskådare som inte förväntas ingripa eller delta aktivt. I TV- sammanhang 

kallas detta för ”fördumnings- TV”. Noam Chomsky kallar det för att ”ocivilisera massorna”. 

Politik blir en fråga för medier, lobbyister och PR- byråer som påverkar journalister och 

politiker. Frågor lanseras uppifrån för att sedan med olika propagandamedel ”förankras” hos 

folket.90     

Delanalys 

Kieran och Boëthius är överens om att medierna många gånger sprider desinformation istället 

för relevant information till allmänheten. Kieran menar att det därför är viktigt att nyhets- 

världen erkänner och upplyser allmänheten om den desinformation som upprepade gånger 

inte lyckats filtreras bort. Om desinformationen, som Boëthius tidigare nämnt, inte 

dementeras, undanhålls sanningen för allmänheten. 

     Skaggs utgör ett hot mot den journalistiska kåren, eftersom hans intrång och 

förbipasserande av de källkritiska spärrarna riskerar att smutskasta journalistikens förtroende. 

Skaggs sprider medvetet desinformation, i syfte att uppmärksamma journalistikens brister som 

                                            
88 Ibid. s. 58-59. 
89 Ibid. s. 120-121. 
90 Ibid. s. 210. 
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verklighets- förmedlare. Och eftersom, som Kieran uttrycker det, god journalistik hör ihop 

med sanningen, bevisar Skaggs bluffar att medierna långt ifrån lyckas med sitt uppdrag. 

     Boëthius är starkt kritisk mot att nyhetsrapporteringen håller på att förvandlas till 

underhållning där dramatik och sensationer går före objektivitet och saklighet. Medierna 

hävdar att allmänheten vill ha underhållning istället för viktiga nyheter och skyller sitt eget 

innehåll på allmänheten. Allmänheten, i sin tur, tycker att den information som finns att 

tillgå innehåller allt för mycket oseriösa inslag.      

     Skaggs har inte varit sen att utnyttja medias törst efter sensationella nyheter och man kan 

knappast ”anklaga” honom för att sprida relevant och viktig information. Liksom flera andra 

mediekritiker ogillar Skaggs den utveckling som medierna genomgår – där nyhetsvärdet får 

kliva tillbaka för ren underhållning, och för att påvisa det för allmänheten har han valt att 

utforma bluffarna till rena sensationsnyheter. Med starka överdrifter, kontroversiella ämnen 

och iscensättanden, som till och med dokumenteras med (ibland rent löjliga) ”bildbevis”, 

lyckas han gång på gång passera de källkritiska spärrarna. Skaggs själv säger att han aldrig har 

misslyckats med någon bluff och han hävdar till och med att det hänt att nyhetsredaktioner 

bett om kontroversiella nyheter, trots vetskapen om att de är uppdiktade. 

Medieism 

Det är ett tillstånd där alla vill vara budbärare, men ingen orkar anstränga sig att lyssna. Alla vill skapa i 

medierna, alla vill ha en megafon i handen och ropa det ena eller andra, envar vill kunna behärska en dator, 

men de har inget att säga. Medienihilism är det syndrom där budskapet glöms medan medlen för att 

överbringa detta icke-existerande budskap ständigt blir allt fler.91  

 

Den tyske filosofen Peter Sloterdijk kallar vår tids ideologi för medieism, en dyrkan av 

medierna för deras egen skull. Fenomenet kallar han för ”den tomma ängeln” eftersom 

änglarna i bibeln ofta uppträder som budbärare. I medieåldern kommer änglarna istället 

tomhänta och utan budskap. 92   

 

Den kanadensiske kommunikationsforskaren och litteraturprofessorn Marshall McLuhan 

(1911-1980) skrev för snart fyrtio år sedan, 1964, boken Understanding Media där han betraktar 

medierna ur ett vidare historiskt, socialt och tidstypiskt fenomen.  

                                            
91 Boëthius, s. 148-149. 
92 Ibid. 
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     McLuhan menar att medierna, vilka är en förlängning av oss själva, är detsamma som 

budskapet och att budskapet inte är synonymt med innehållet. Detta innebär att den tekniska 

utvecklingen egentligen inte är något annat än vår egen utveckling och att innehållet i ett 

medium i sin tur också innefattar ett annat medium; bokens innehåll består av det skrivna 

ordets medium och det skrivna ordet består i sin tur av språkets medium. McLuhan menar 

vidare att mediets och teknikens budskap i själva verket handlar om en förändring som 

påverkar människors liv; ger större skala och högre hastighet åt de mänskliga funktionerna.93 

     Med dagens teknologiska utveckling i åtanke, kan McLuhans fyrtio år gamla påståenden 

med lätthet appliceras på dagens samhälle där medierna styr vårt sätt att förhålla oss till 

omvärlden.  Den teknologiska utvecklingen och utbredningen av Internet har exempelvis inte 

varit någon förutsättning för en fungerande kommunikation; människor har alltid 

kommunicerat med varandra, men under skilda förutsättningar. Däremot har det medium 

som förmedlar kommunikationen, i det här fallet Internet, förändrat och påverkat dess 

former. I likhet med Sloterdijk menar alltså McLuhan att mediet spelar en allt större roll och 

blir mer betydelsefullt än budskapet, vars förutsättningar anpassas och bestäms av 

medieformen.   

 

Boëthius menar att kritiken inte bara behöver vara negativ för medierna. Istället används den 

ibland som ett sammanhållande kitt av journalistkåren. Det finns en ”vi- och dom- känsla” 

där journalisterna hävdar att allmänheten inte förstår sig på journalistikens villkor. Kritiken 

avfärdas som avundsjuka, petighet eller att kritikerna är sura för att de inte fått den publicitet 

de vill ha. Detta visar, enligt Boëthius på att en av de viktigaste indoktrineringarna i 

medievärlden är att medierna har hand om yttrandefriheten och samtidigt tycker att kritiken, 

som riktas mot dem, hotar yttrandefriheten.94  

        

Följande citat, med rubriken ”Läs, lyssna och titta – kritiskt” är hämtat ur kvällstidningen 

Expressen och syftar till mediernas rapportering från kriget i Irak: 

 

Expressens medarbetare rapporterar utan förhandsgranskning eller censur och försöker ge en så objektiv och 

ärlig skildring som möjligt. Men alla parter i konflikten försöker påverka medierna - alla väljer vad man 

berättar och visar upp. Denna påverkan är svår att värja sig emot. Var därför varsam med all information du 

                                            
93 Marshall McLuhan, Media: människans utbyggnader (Stockholm, 1999), s. 18-19. 
94 Boëthius, s. 37-38. 
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får om kriget. Läs tidningar och sajter, lyssna på radio och se på tv - men gör det kritiskt. Var medveten om 

att propagandakriget också pågår.95 

 

Denna korta notis kan tolkas både till mediernas fördel och till dess nackdel. Å ena sidan 

uppmanar de mediekonsumenterna att inta en kritisk hållning gentemot mediernas 

rapporteringar, å andra sidan förskjuter de själva skuldfrågan och menar att konfliktens parter 

försöker påverka medierna i den ena eller andra riktningen och väljer vad som ”berättas och 

visas upp”. Detta påstående påminner om den kritik som riktas mot medierna; den verklighet 

som presenteras är sällan eller aldrig objektiv utan snarare grundad på vad mediet i fråga vill 

och väljer att berätta.  

     Inom journalistiken finns det också en stor motvilja mot att kritisera kollegors 

arbetsmetoder och mediernas makt ligger därför i att de till stor del inte blir granskade. 

Boëthius menar att det är absurt att säga att medierna inte kan granska medierna, vilket 

många journalister har hävdat.  

I USA förs en mediegranskning genom till exempel Mediachannel, Washington Post, FAIR, 

Media Foundation och i Kanada i form av Adbusters.  

     Journalisternas nyhetsbevakning sker ofta med hjälp av kommentarer inifrån 

medievärlden. Händelser värderas och berättas genom att journalister intervjuar andra 

journalister. I en kartläggning av hur primärvalen i Kalifornien 1996 behandlades i TV visade 

det sig till exempel att journalisterna gav sig själva sex gånger mer tid i rutan än vad 

presidentkandidaterna fick. Totalt upptog journalisterna nästan tre fjärdedelar av den totala 

rapporteringen från primärvalen.96  

     När medierna ska granskas är det dock andra tongångar. Journalister, chefredaktörer och 

ägare från medievärlden vägrar ofta att ställa upp i den mediekritiska debatten och man håller 

också sina kollegor om ryggen och tiger om varandras övertramp. 97  

     De sensationer och överdrifter som säljer via löpsedlarna skylls på folket som köper dem 

och sker också på bekostnad av den seriösa journalistiken, menar Boëthius. Många av dem 

som köper tidningarna anser att journalisterna är som hyenor i jakten på köpkraftiga nyheter 

medan journalisterna hävdar att det är folket som är hyenorna, som inte köper de seriösa 

                                            
95 Expressen, 2003-04-15, s. 9. 
96 Boëthius, s. 71. 
97 Ibid. 
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nyheterna. Den kommersiella televisionen, morgontidningarna och public service följer efter. 

Även om de inte måste sälja för reklamens skull så gör de det istället i jakt på tittarsiffror.98 

     Boëthius menar att marknadskrafterna tycker att bara man ”ger folket vad folket vill ha” 

så är det demokratiskt och köpehandlingen kommer att avgöra utvecklingen. Hon hävdar 

dock att så inte är fallet. Istället försöker medierna interagera för att öppna upp nya fält av 

mänskligt liv att exploatera99: 

 

Medierna är ständigt närvarande och regisserar och iscensätter världen. De försöker fortfarande hävda att de 

är granskare och speglare av den, men det är få om ens någon som tror dem. De speglar inte världen, alltfler i 

världen speglar sig däremot i medierna. Det är inte fråga om någon konspiration; mediearbetarnas sista 

halmstrå är ofta att påstå att de är utsatta för konspirationsteorier.100 

 

Boëthius menar dock att det finns en marknad för en mer djupgående journalistik och att 

den går att applicera på alla ämnesområden, bara journalisten är tillräckligt passionerad för 

det han/hon skriver om. Mediekritik intresserar dessutom en stor del av 

mediekonsumenterna. Det är bara medievärlden som opponerar sig mot det.101                                              

Delanalys 

Det ”sammanhållande kitt” som Boëthius och Chomsky talar om diskuteras också till viss del 

i uppsatsens tidigare avsnitt. Den kritik som riktas mot medierna får emellanåt en direkt 

motsatt effekt; den svetsar istället samman journalisterna mot allmänheten vilka, enligt dem, 

inte är insatta i hur journalistiskt arbete bedrivs. Kritiken kan tolkas som att det journalistiska 

fältet helst arbetar utan insyn från allmänheten och med ensamrätt på att återge verkligheten 

på det sätt de själva önskar. Detta kan liknas vid ett slags vattentäta skott, konstruerade av 

medierna för att skydda sig mot kritik. Och eftersom det är journalistkårens uppgift att 

granska makten blir följden att också den journalistiska och mediala makten, som idag är ett 

faktum, granskas av just det egna fältet.      

      

Skaggs syfte med sin verksamhet är bland annat att få allmänheten att förstå att det är 

nödvändigt att förhålla sig kritisk till medierna, och citatet hämtat från Expressen skulle lika 

gärna kunna komma från Skaggs själv. Kanhända är det snarare fråga om en förskjutning av 
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99 Ibid. s. 39. 
100 Boëthius, s. 149. 
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skuldfrågan. Boëthius teorier om mediernas sätt att gå samman mot kritiken stämmer väl in 

på detta; de intar försvarsställning innan de mottagit kritiken och har då lyckats gardera sig. 

Medierna blir påverkade av rådande situation, i det här fallet kriget i Irak, och får svårt att 

välja ut sådan information som är objektiv. På så sätt har de lyckats omvända den kritik som 

annars riktas mot dem själva.  

     Skaggs bluffar kan också ses som en illustration av mediernas jakt på kommersiellt 

gångbara nyheter. Hans historier är skruvade och genom att medierna gör dem till fullvärdiga 

nyheter, blir hans kritik befogad. När bluffarna avslöjas når detta fram också till 

mediekonsumenterna och de inser hur mediernas nyhetsvärdering fungerar i praktiken. 

Skaggs motsätter sig påståendet att ”folket får vad de vill ha”. Konsumenten har liten, om alls 

någon, chans att påverka utbudet och blir som Skaggs uttrycker det ”lurad varje dag” av 

nyheter som vinklas för at passa ett visst format.  

Etisk och industriell journalistik 

Andrew Belsey; brittisk medieforskare och filosof, menar att det finns en alternativ 

uppfattning som motsäger journalisternas annars så låga anseende. Denna alternativa bild 

framställer journalisten som en vågad, undersökande reporter som står upp mot massan och 

den ohederlige statschefen, med målet att avslöja korruptionen för att ”allmänheten har rätt 

att veta”. Journalisten får en viktig och nödvändig samhällsfunktion som förser allmänheten 

med information, analyser och diskussionsunderlag.102 

     Det finns två sidor av journalistiken som snarare motsäger än kompletterar varandra. Å 

ena sidan är journalistiken en vinstdrivande industri med journalister som ”industriarbetare”, 

med samma strävan att försörja sig som alla andra. Å andra sidan är journalistiken ett yrke 

som bygger på etiska principer, som styr och reglerar journalistiken. Att verka på båda dessa 

sidor av verkligheten är svårt, för att inte säga omöjligt.103  
 

Josefsson ställer sig mycket kritisk till att medierna betraktas som den tredje statsmakten; en 

roll som innebär att de ska granska de två övriga: regeringen och riksdagen. Medierna är på 

god väg att bli den allra mäktigaste instansen i samhället och de största medieföretagen köper 

upp varandra för att expandera än mer. Dagens globala medier domineras idag av ett fåtal 

stora mediekonglomerat som kämpar för bli ännu mäktigare.  

                                            
102 Andrew Belsey, “Journalism and ethics – Can they co- exist?”, Matthew Kieran (red.), Media Ethics, (London, 
Routledge, 1998), s.3-4. 
103 Ibid. s.4-5. 
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     Josefsson menar att dessa företag har en affärsidé som går ut på att få monopol på 

yttrandefriheten för att sedan sälja den till ett högt pris. Då många medier dessutom 

distribuerar likvärdiga åsikter, är det i stort sett omöjligt för den som antingen inte kan satsa 

annonspengar eller är redaktör, att utnyttja sin grundlagsstiftade yttrandefrihet. Givetvis har 

alla rätten att tala, problemet är att ingen tillåts höra det som vill sägas.  

     Då ägarkoncentrationen inom medierna är stor, finns det inte heller särskilt många 

arbetsgivare att välja mellan, något som gör att väldigt få journalister vågar ta risken att 

ifrågasätta den egna branschens kollegor eller chefer. Josefsson menar att situationen är 

besynnerlig då de mäktiga medierna, utan att själva granskas, med lätthet låter ”drevet” gå så 

fort någon av de två övriga statsmakterna begår ett misstag.104 

 

De nyutexaminerade journalisterna vill naturligtvis bli bra journalister och göra ett bra jobb, 

men de har olika motiv och förväntningar på det jobb som väntar och det är osannolikt att 

alla enbart är motiverade av att tjäna allmänhetens intresse, även om de säkert delvis är det, 

skriver Belsey. Arbetsstressen förskjuter ofta dessa motiv och journalister beter sig därför 

oetiskt. De låter publicera påhittade historier och går över gränsen och gör intrång i 

människors privatliv.        

     Den press som journalisterna upplever och som förhindrar att de etiska reglerna följs, 

skiljer sig dock inte nämnvärt från andra jobbsituationer. För att hålla sig kvar i branschen 

måste nyhetsartiklarna skrivas och de nödvändiga metoderna för att få ihop materialet 

användas, nyheterna måste sedan sälja bra och chefen vara nöjd med resultatet. Marknaden 

måste mättas, så det finns en ständig lockelse att publicera banala historier på ett oanständigt 

sätt och med suspekta metoder.105 

     De nyutexaminerade journalisterna får snabbt veta vad det är som gäller i medievärlden. 

De unga journalisterna, som oftast börjar sin karriär med ett vikariat formas enligt det gamla 

journalistiska tänkandet och den som inte anpassar sig får inga nya uppgifter och får inte 

fortsätta på arbetsplatsen efter vikariatets slut.106 

     Att se journalister som offer tycker dock Boëthius är en patriarkal vänsterståndpunkt. Var 

och en vill ta ansvar för sitt eget liv och yrke. Hon tvivlar på att journalister, som varje dag 

”tar på sig” att beskriva och analysera världen för allmänheten, skiljer ont från gott, upprättar 

                                            
104 Dan Josefsson, (red.), Välkommen till dramafabriken – en avslöjande granskning av medieindustrin, (Stockholm, 
2000),  
s. 7-8 
105 Belsey, s.11-12. 
106 Boëthius, s. 128-129. 
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domstolar och berättar hur allting förhåller sig, skulle vara oförmögna att ta ansvar för sitt 

eget yrke och inte kunna sätta emot när mediekonglomeraten ändrar på alla förutsättningar 

och överger samhällsuppdraget till förmån för ett vinstuppdrag.107  

 

Det är ingen tvekan om att journalistiken är en stor industri och informationsåldern 

förmedlar ett mångskiftande, internationellt och sammanlänkat medieutbud.108 Men vi sägs 

också leva i en moralisk tidsålder, menar Belsey. För att behaga den angelägne konsumenten 

har företag börjat marknadsföra sig som företag med etisk hållning där man hävdar att man 

tar ansvar för miljö och folkrätt. Marknaden är antingen moralisk, omoralisk eller båda 

delarna, och så även inom medieindustrin. I mediebranschen är det dock lite mer komplicerat 

eftersom en journalist som missköter sig istället kan få en lysande karriär med en befordran 

för den mindre korrekta nyhetsförmedlingen.  

     Det kan dock vara svårt att avgöra vad som är ett journalistiskt övertramp och vad som 

inte är det. Det finns två motstridiga påtryckningar som journalisterna får tampas med. Först 

och främst blir de ständigt utsatta för lobbyister och publicitetssökare. Den andra 

påtryckningen handlar om att journalister ofta vill skriva och avslöja sådant som andra helst 

vill hålla hemligt. För att ytterligare komplicera det hela kan den sistnämnda påtryckningen 

även delas in i två mindre delar. För det första är det centralt för journalistiken att upptäcka 

och trycka information som vissa människor inte vill ska läcka ut. Att ta reda på vad som 

verkligen pågår i samhället, uppdatera folket med politiska och ekonomiska frågor, analysera 

och kommentera är precis vad en ansvarstagande press ska göra för att upprätthålla 

demokratin och vara i allmänhetens tjänst. 

     För det andra är det svårt att avgöra vart gränsen går för vad som är i allmänhetens tjänst, 

eftersom det sällan stämmer överens med vad allmänheten är intresserad av.109  

     Att läsa om olika personers hemligheter intresserar, enligt Belsey, publiken även om det 

kanske inte borde göra det, utifrån ett etiskt perspektiv. Det är dock inte alltid lätt att avgöra 

vad som är privata angelägenheter och inte och det är heller inte så självklart vilka som tillhör 

det ”privata folket”. Det finns också ett problem i presentationen av dessa avslöjanden och 

många gånger publiceras tvivelaktigt material med bagateller, sensationer, oanständigheter, 

vulgaritet, rasism, sexism och homofobi.110 

                                            
107 Ibid. s. 122. 
108 Belsey, s.4-5. 
109 Belsey, s.4-5. 
110 Ibid. s.5-6. 
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     Det finns en dubbelmoral i såväl dagspress som public service, menar Boëthius. Det som 

för barn anses vara god uppfostran, med allt vad man bör avhålla sig ifrån för att bli en 

trevlig och anständig människa är istället mediernas livsluft: mobbning, skvaller, sparka på 

redan liggande, uppvigling, halvsanning och lögn är några förekommande exempel. Flertalet 

medier förfasar sig över den mobbning som sker i landets skolor, samtidigt som man 

regelmässigt bedriver den på ledarsidor, kultursidor och i dokusåpor som till exempel 

Robinson. En aggressiv debatt mellan folk som avskyr varandra eller varandras åsikter anses 

vara mer lyckad än en lugn och sansad debatt. 111  

 

I tidigare nämnda bok av Dan Josefsson menar Bengt Nerman att massmedierna är industrier 

med precis samma vinstbehov som alla andra industrier. Den stora skillnaden är att medierna 

saluför verkligheten och att nyheterna är dess viktigaste konkurrensmedel. Därför, menar 

Nerman i intervjun, är nyheterna så likriktade. 

     En nyhet är en produkt skapad av massmedieindustrin utifrån deras egna kriterier. Det 

som rapporteras som en händelse är i själva verket en benämning som medierna ger ett 

skeende, också det valt av medierna. Händelsen börjar vid en viss punkt och avslutas vid en 

annan.112  

 

I strävandet efter att sälja så mycket som möjligt söker man en bredare publik och 

marknadsför det som publiken är intresserad av istället för det som ligger i allmänhetens 

intresse. Det är dock ingen självklarhet vad som ligger i allmänhetens intresse, menar Belsey. 

Den stora aptiten beror snarare på att media utfodrar allmänheten och sedan är ekorrhjulet 

igång, där medias utfodring leder till efterfrågan och efterfrågan leder till att media kan 

fortsätta tillhandahålla allmänheten med tvivelaktigt och oetiskt material. Men även legitimt 

material kan presenteras på ett oetiskt sätt, vilket man ofta bortser ifrån i den mediekritiska 

debatten.113 

     Etisk journalistik tjänar allmänhetens intresse. Belsey menar att cyniker hävdar att det är 

en myt utan verklighetsförankring, medan de mindre cyniska hävdar att det är ett ideal som 

man bör sträva efter att uppnå. Belsey själv tycker dock att cynikerna går för långt. Etisk 

journalistik är inte enbart ett ideal utan en verklighet, menar han - lika verklig som den 

                                            
111 Boëthius, s. 193. 
112  Josefsson, s. 10-17. 
113 Belsey, s.5-7. 
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industriella journalistiken. Industriell journalistik existerar precis om etisk journalistik. De 

lever sida vid sida, duellerar för att ta ledningen i en evig kamp.114 

     Etisk journalistik befinner sig under stor press, precis som etiken gör i samtliga 

samhällsskikt, eftersom vi lever i en värld som domineras av ekonomiska marknadskrafter. 

Moralisk motivation och moraliska avsikter är naturligtvis bra, men de kan vara maktlösa i 

praktiken eller vilseledande. De är maktlösa när pressen från systemet är för stort för att 

övervinnas. De är vilseledande när exempelvis journalister försvarar sina oetiska uppträdanden 

vad beträffar deras egna fläckfria avsikter att göra rätt, trots att de använt tvivelaktiga medel.       

Belsey tillägger att det trots detta inte är nödvändigt att dra en enbart pessimistisk slutsats. 

Trots all press som den journalistiska etiken får utstå, och som förmodligen alltid kommer att 

finnas där, finns det en tradition av sanningssökande, objektiv rapportering och en rättvis och 

förnuftig presentation som är illräcklig för att utmana, om inte bekämpa den industriella 

journalistiken.        

     Belsey är rädd för att det inte finns någon lösning på den paradox som finns mellan 

industriell journalistik och etisk journalistik. Men det finns trots allt en ram för goda avsikter 

– en möjlighet för den etiska journalistiken. Detta är dock inte tillräckligt eftersom det också 

måste leda till motsvarande handling. Belsey lägger därför tonvikten på moraliska egenskaper 

i journalistiken, eftersom de moraliska egenskaperna är en förberedelse för att agera på etiskt 

och korrekt vis, även i nya situationer. Även om det finns stora svårigheter i industriella och 

etiska journalistikens samexisterande, finns det fortfarande möjligheter för en etisk tradition 

att leva och utvecklas, menar han.115 

                                                                                                     

Media ska rapportera och utvärdera händelser som påverkar våra liv som samhälls- 

medborgare och måste således informera oss om viktiga politiska frågor, rättsliga åtgärder, 

sociala ärenden, korruption och hyckleri. Men för att kunna göra det, skriver Belsey, följer 

också att media måste ha en objektiv hållning gentemot den händelse som ska förmedlas. 

Detta förklarar också, menar Belsey, varför journalister premierar sitt goda anseende som 

opartiska och varför det, av journalister, anses så kränkande att bli anklagad för att vara 

partisk. Det är nämligen samma sak som att hävda att en journalist inte håller sig till de 

respekterade sanningsmetoderna, som behövs för att journalisten ska uppnå det anständiga 

målet för en journalist, nämligen att komma fram till det verkliga förhållandet.  

 

                                            
114 Ibid. s.10-11. 
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Thus it is claimed that the essence of medicine is the promotion of health, of accountancy the insistence on 

financial probity, of law the pursuit of justice, of social work the enhancement of client autonomy, of the 

Church the cure of souls, etc. On this approach the essence of journalism is telling the truth, or, to put it in 

different terms, journalism is constituted by truth- telling.116 

 

Det har näst intill blivit ”på modet” att inom kultur, media och journalistik avvisa tanken på 

objektivitet, säger Belsey. Att döma en specifik nyhetsrapportering som dålig, irrelevant och 

olämplig tjänar enbart till att peka ut att vi inte delar de nyhetsvärderingar som förmedlas, 

istället för att hävda att den passar mycket dåligt ihop med den faktiska händelsen. Detta 

leder oss till att om objektiviteten är omöjlig så kan inte heller nyhetsmedierna ha som plikt 

att vara objektiva.117 

     På liknande sätt skriver Boëthius att journalister förväntas vara objektiva i sin 

nyhetsförmedling, men någon egentlig objektivitet finns inte. Det finns skickliga journalister 

som lyckas belysa alla sidor av ett problem men det finns också många mindre skickliga 

journalister som totalt misslyckas. Att skildra någonting objektivt likställs ofta av journalister 

som att skildra någonting i samma anda som resten av medievärlden – att ha samma 

nyhetsvärdering som de stora, borgerliga mainstream- tidningarna och denna anda är 

förödande för public service- medierna.118 

Delanalys 

Belsey menar att det journalistiska uppdraget, att förse allmänheten med information och 

diskussionsunderlag, har förändrats. Branschen har utvecklats till en industri där alla har sin 

egen försörjning som mål, något som onekligen rimmar illa ihop med kraven på journalistisk 

etik och moral. Felaktig information kan motsägelsefullt nog resultera i en säljande nyhet. 

Detta faktum är Skaggs snar att utnyttja och hans falska information skräddarsys efter 

mediernas hunger på sensationer och fantastiska historier. Om Skaggs nyheter handlade om 

sådant som var i allmänhetens intresse, istället för vad medierna menar att publiken vill ha, 

då skulle hans bluffar inte få samma genomslagskraft i medierna. Hans kritik håller sig med 

andra ord inom de innehållsliga ramar som formuleras av medierna, men det egentliga 

budskapet riktar sig inte till mediepubliken, alltså den av medierna avsedda publiken, utan till 

allmänheten.  

                                                                                                                                        
115 Belsey, s.11-12. 
116 Ibid. s.9. 
117 Belsey, s. 28. 
118 Boëthius, s. 134. 
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     Belseys påstående, att också en fullständigt sann historia kan presenteras på ett oetiskt sätt, 

stämmer mycket väl överens med Skaggs dokumentationer. Han har ideligen funnit felaktiga 

artiklar om sina, märk väl, osanna historier, varför han också har som syfte att undersöka hur 

mycket hans ursprungliga nyhet förändras under den ”mediala matsmältningsprocessen”. Att 

de ändras är snarare en regel än ett undantag.  

     Den etiskt komplexa situation, som Belsey diskuterar, illustreras vidare av mediernas 

reaktioner då Skaggs avslöjar sina bluffar. De är väl medvetna om att de källkritiska spärrarna 

inte fungerat tillfredsställande och att det är de själva som med eller mot bättre vetande 

vidarebefordrat en helt igenom uppdiktad nyhet. Trots detta väljer många medier att i sina 

dementier framhålla sig själva som offer för Skaggs verksamhet; han har lurat dem och 

manipulerat deras goda avsikter. Sammanfattningsvis är det den industriella journalistiken 

som godtar och möjliggör Skaggs bluffar, och den etiska som dementerar dem. Paradoxen 

förstärks ytterligare av mediernas ovilja att erkänna dessa misstag, då det ställer deras 

industriella syften och etiska dilemman i en än tydligare dager.  
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Slutsatser av analysmaterial 

I avsnittet ”mediekritiska röster” diskuterades Skaggs verksamhet i relation till 

undersökningens övriga mediekritiker. Syftet med de tematiska delanalyserna var att bringa 

klarhet i var Skaggs och de övriga åsiktsmässigt befinner sig i förhållande till varandra och det 

rådande medieklimatet.  

     I denna del diskuteras Skaggs och de övriga informanternas mediekritiska hållning, vilken 

också återknyts med teorins analytiska funktion. Thompsons distinktion mellan 

offentlighetsfrågan i stort och den mediala offentligheten är avgörande för analysen och hans 

teorier representerar ett medieteoretiskt synsätt.  

     Utifrån de analytiska förutsättningar som Thompsons och Goldhabers teorier kring 

offentlighet och synlighet ger, görs har en ansats att positionsbestämma Skaggs och 

uppsatsens övriga mediekritiker.  

 

I alla tider har människan kommunicerat; på olika vis och med skiftande framgång. Metoden 

för kommunikation har emellertid utvecklats och med mediernas hjälp är det numera möjligt 

att nå ett oändligt antal människor. Den offentlighet som tidigare var hänvisad till städernas 

marknadsplatser är nu av betydligt mer oöverskådlig karaktär. Offentligheten, som i grunden 

är ett sätt att få många individer delaktiga i ett och samma skeende, utvecklades och krävde 

inte längre vare sig en rumslig eller tidsmässig bundenhet; en förändring som enligt 

Thompson tog sin början i och med att tryckkonsten introducerades.  

     Mediernas nuvarande samtalsfunktion går under benämningen medierad kvasiinteraktion, 

ett begrepp som innebär att den offentlighet som, i allt högre grad, är knuten till medierna, 

når ett i det närmaste obegränsat antal mottagare och saknar kontakt mellan sändaren och 

mottagaren samt är obunden till tid och rum. Denna nya offentlighet sätter dessutom 

tillgången till produktionsmedel i centrum, ett faktum som ofta är liktydigt med att några få 

centrala aktörer har ett stort ekonomiskt inflytande.      

     Thompsons tankar om kommunikationen är direkt tillämpbara på Skaggs mediekritiska 

aktioner; den svårkontrollerade synlighetskultur som både Thompson och Goldhaber 

teoretiserar kring, undersöks praktiskt av Skaggs. Det rådande medieklimatet, som illustreras 

av Thompsons teorier, gör Skaggs kritiska aktioner genomförbara - samtidigt som det är just 

dessa premisser som såväl Skaggs som de övriga kritiserar.  

     Vid en första anblick tycks det huvudsakligen vara den bristande källkritiken som Skaggs 

opponerar sig mot. Han menar att medierna ständigt ljuger för konsumenterna. Mediernas 
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kommunikationsvägar fungerar inte tillfredsställande och han kallar detta faktum för ”den 

mediala matsmältningsprocessen”. Under denna process, som i grunden handlar om 

kommunikation, utnyttjas samtliga villkor som kännetecknar den medierade 

kvasiinteraktionen. Till följd av att det första pressmeddelandet sänds till en instans som i sin 

tur för det vidare, når informationen ut till en enorm mängd mediekonsumenter; de 

källkritiska spärrarna sätts ur spel och snöbollen är i rullning. Mottagarna av den falska 

informationen kan emellertid inte ifrågasätta sanningshalten eftersom det rör sig om en icke-

dialogisk kommunikation.  

  

Skaggs riktar med sina bluffar en direkt kritik mot mediernas undermåliga källkontroll, men 

hans tillvägagångssätt innebär också att han själv blir synlig för mediekonsumenten. Han vill 

på detta sätt få individen att fundera över vad det är som vi egentligen ser i den mediala 

offentligheten, och på så sätt öka människors medvetenhet.  

     Åtskilliga mediekritiker talar om hur viktig yttrandefriheten är för en väl fungerande 

demokrati. Därför är det knappast mediernas rätt att uttrycka sig offentligt som ifrågasätts, 

utan snarare deras makt och den kontroll de har över det offentliga samtalet.  

     De som ställer sig kritiska till de moderna medierna menar att offentligheten blivit mindre 

offentlig. Den lagstadgade yttrandefriheten existerar egentligen bara rent teoretiskt, menar till 

exempel Dan Josefsson. Medierna har så pass stor makt att de kan manipulera dessa 

rättigheter och göra det omöjligt att utnyttja dem i praktiken.  

     Boëthius anser, i likhet med Thompson, att i den nya offentlighet som styrs av medierna 

behöver ingen publik närvara. Följaktligen kan heller ingen återge exakt vad som verkligen 

pågår, vilket är precis vad Skaggs vill göra människor i allmänhet och mediekonsumenter i 

synnerhet, uppmärksamma på. 

  

Den amerikanske ekonomen Michael Goldhaber talar om uppmärksamheten som 

handelsvara. Han menar att det inte är informationen i sig som idag är av störst betydelse för 

dem som har tillgång till produktionsmedlen. Då den ökande tillgången på information gör 

det svårt att välja ut och sortera, är det istället uppmärksamheten som är avgörande. För att ta 

del i den mediala offentligheten krävs det vanligtvis ekonomiska resurser, men Goldhaber 

menar att människors uppmärksamhet inte kan köpas för pengar. Däremot kan den med 

lätthet försvinna och riktas om mot andra mål, varför det är viktigt att den ständigt 

underbyggs och hålls vid liv. Hans resonemang präglar redan dagens medier, och det pågår en 

ständig kamp om publikens uppmärksamhet. De stora mediekonglomeraten är beroende av 
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denna uppmärksamhet, och de ekonomiska intressena sätter sin prägel på innehållet, ett 

faktum som ifrågasätts av mediekritiska röster.  

Skaggs utnyttjar, precis som medierna tvingas göra, detta behov av uppmärksamhet. Han 

seglar på mediernas uppmärksamhetsvåg, och vet att en tillräckligt sensationell historia väcker 

deras omedelbara intresse. Hans historier är i regel inte heller i behov av någon vinkling eller 

personifiering då de från början är uppseendeväckande nog.  

     Det ligger nära till hands att dra en parallell mellan Skaggs förfarande och Chomskys och 

Hermans resonemang om den mer eller mindre rutinmässiga källvärdering som förekommer 

inom dagens medier. Godkänns en nyhet av ett framstående medieföretag tycks detta ge 

nyheten en omedelbar sanningsstatus; har den passerat vissa källkritiska spärrar och 

presenterats av en ledande tidning eller TV- station, ger det ett slags klartecken till andra 

medier att göra detsamma. Den symboliska snöbollen börjar rulla och Skaggs nyheter når en 

omfattande spridning. 

     Ett begränsat samspel och en icke- dialogisk kommunikation är, som tidigare nämnts, 

karakteristiskt för Thompsons medierade kvasiinteraktion. De stora och mäktiga 

mediekonglomeraten verkar under dessa spelregler och många av mediekritikerna anser att 

detta hotar mångfalden inom medieutbudet. Då medierna distribuerar sådan information 

som de anser att publiken vill ha skulle detta, enligt Thompsons sätt att resonera, inte vara 

något annat än ett grundlöst påstående, eftersom den icke- dialogiska kommunikationen 

mellan sändare och mottagare inte lämnar något utrymme för respons. Thompson talar i en 

historisk tillbakablick också om just åskådarnas möjlighet att påverka det offentliga 

framträdandet och händelseförloppet; något som, enligt den i medierna rådande medierade 

kvasiinteraktionen, inte längre är en realitet. Mediekritiska röster stämmer in i denna 

uppfattning, och menar i likhet med Thompson att det idag är medierna som är innehavare 

av detta påverkansmandat.  

     Det är även möjligt att dra det hela ett steg längre, och påstå att medierna helt och hållet 

har tagit över åskådarens plats. Såväl Skaggs mediebluffar som den kritik han muntligt och 

skriftligt riktar mot medierna indikerar att de framkallar händelser som passar deras, många 

gånger ekonomiskt styrda, syften.  

     De stora sammanslagningarna har som sagt ökat mediernas makt, men också gjort dem 

mer affärsdrivna och bundna till ekonomiska strategier. Kritiska röster menar att det 

ursprungliga samhällsuppdraget har gått förlorat och mediernas objektivitet ifrågasätt 

ständigt. Förvisso, instämmer mediekritiska röster, är det kanske omöjligt att förhålla sig helt 

objektivt i sin rapportering, eftersom alla tolkar omvärlden på olika sätt, men det är 
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emellertid stor skillnad mellan att låta en händelse färgas av egna värderingar, och att låta 

rapporteringen påverka själva händelseförloppet.  

     Eller, som Boëthius väljer att uttrycka sina farhågor: ”Medierna speglar inte världen, 

istället är det i allt högre grad världen som speglar sig i medierna”.  

Skaggs kritik skiljer sig från undersökningens övriga mediekritiker såtillvida att han inte 

enbart riktar sin kritik mot medierna, utan mot alla som är vana vid att ta det de ser som 

sant. Han har en allmänfilosofisk hållning och vill med sin, förvisso okonventionella, 

verksamhet diskutera hur relationen mellan mediekonsumenten och den mediala icke- 

dialogiska kommunikationen ser ut. Han betraktar dessutom medierna som en enskild sfär 

som har en negativ inverkan på samhället i övrigt och han tycks i sin kritik inte heller sätta 

likhetstecken mellan det rådande samhälls- och medieklimatet.  

     Grundidén med bluffarna är att få såväl medierna som konsumenterna att 

uppmärksamma och debattera ett visst ämne; detta ämne är också bluffens stomme. Med 

hjälp av mediernas kommunikationskanaler sprider Skaggs den information som han anser 

att medierna borde intressera sig för, och det är vid en granskning av dessa ämnen som det går 

att skönja en viss samhällskritik. Dock är denna samhällskritik i sådana fall mer av ett 

ifrågasättande av vår verklighetsbild.  

     Thompsons teori om den mediala offentligheten slår fast att de ämnen och miljöer som 

ges utrymme i denna offentlighet ofta befinner sig långt från vår vardagliga kontext. Således 

är det svårt att bedöma sanningshalten i ämnen som det saknas kännedom kring. Skaggs 

bluffar uppmanar därför människor att vara skeptiska; inse svårigheten att förhålla sig till 

sanningen och att egentligen inte lita på någon eller något. Varken på medierna eller honom 

själv.  

     Då Skaggs riktar sin kritik mot den mediala offentlighetens kommunikationslogik och 

den enskilde individens godtrogenhet, positionerar sig undersökningens övriga kritiker 

annorlunda. 

De fastslår, till skillnad mot Skaggs mer filosofiska resonemang, att verkligheten ser ut på ett 

visst sätt, och kritiserar den efter dessa givna ramar. Deras tankesätt handlar istället om 

medierna som inflytelserika institutioner där den ekonomiska styrningen och de 

kommersiella intressena i allt högre grad är avgörande för det mediala innehållet. De betraktar 

inte medierna som en egen instans med egna spelregler, utan snarare som en direkt avspegling 

av samhället där den utveckling som samhället genomgår avspeglas på medierna. Även 

maktsituationen hänvisas ofta till samhälleliga faktorer, och det är med andra ord snarare 

samhällets utveckling som påverkat medierna istället för det motsatta.  
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Ovanstående resonemang kan tolkas som ett försök att dra en gränslinje mellan samhälls- och 

mediekritik, vilket inte är okomplicerat, men i det här fallet heller inte nödvändigt. Vad som 

emellertid står klart, är att Joey Skaggs använder sig av humor och satir i sin mediekritik. 

Syftet med mediemanipulationerna är knappast att fastslå några absoluta fakta kring 

mediernas makt och inflytande. Han vill istället göra individen uppmärksam på hur det 

verkligen förhåller sig och att vi inte förbehållslöst ska godta mediernas världsbild som den 

enda sanna.  

Joey Skaggs vill inte heller vara en punkt i det mediekritiska protokollet, utan föredrar 

antagligen att se sig som en varningens utropstecken i folks medvetande. 
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Avslutande diskussion 

Undersökningens mediekritiska röster uppmärksammar i stort sett samma företeelser. 

Gemensamt hävdar de bland annat att nyhetsförmedlingen är på väg att förändras till 

”infotainment”; underhållning istället för viktig och upplysande information om den värld vi 

lever i. Detta är en indikation på att det ursprungliga samhällsuppdraget är på väg att gå om 

intet, befarar de. Kritik riktas också mot mediernas makt, som de anser missbrukas och inte 

ifrågasätts i tillräckligt hög grad. Medierna går samman i stora konglomerat med följden att 

samma nyheter florerar i samtliga medier och med en minskad mångfald som följd. 

Mediekritikerna är också överens om att det förekommer rena felaktigheter i nyhetsutbudet, 

något som ofta skylls på att den stora mängden information, som tack vare den tekniska 

utvecklingen blivit tillgänglig, försvårar det källkritiska arbetet. Det finns helt enkelt inte tid 

till att kontrollera nyhetens sanningshalt i journalisternas rådande arbetsklimat.      

     Den stora skillnaden mellan Skaggs och uppsatsens övriga aktörer, är inte enbart metoden 

som används för att nå ut med kritiken – kritiken riktar sig mot olika samhälleliga och 

mediala plan och det går att urskilja olika tendenser inom den mediekritiska sfären, som vi 

har undersökt. När det gäller Skaggs kritik riktas den framförallt till mediekonsumenten. Var 

och en måste ta sitt eget ansvar och vara kritisk till den information som förmedlas via 

medierna. De övriga mediekritikerna, som vi har tagit upp, ser på frågan ur ett annat 

perspektiv. Deras kritik kan beskrivas som mer inriktad på olika samhälleliga omständigheter 

och till skillnad mot Skaggs ser de mediekonsumenten som ett offer, snarare än en 

medskyldig. Kanske är det så att det idag krävs mer okonventionella vägar för att nå fram 

med mediekritiken och där kan Skaggs satir ses som en utveckling av den mediekritiska 

kommunikationen, då uppmärksamheten som handelsvara bör gälla även för denna kritiska 

genre. 

     Många av de traditionella mediekritkerna består av före detta journalister som av en eller 

annan anledning brutit upp med mediesfären. De har helt enkelt inte funnit sig till rätta med 

journalistikens villkor och utveckling. Som vi ser det har dock varken Skaggs eller de 

traditionella mediekritikerna med journalistisk bakgrund brutit banden med de medier som 

de kritiserar. Det är fortfarande genom medierna de gör sin röst hörd och det är genom dem 

de får sitt existensberättigande för allmänheten. ”Syns du inte så finns du inte”, är alltså 

någonting som såväl Skaggs som de mer traditionella mediekritikerna fått ta fasta på för att 

kunna verka inom sin sfär.  
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     Det finns olika uppfattningar om huruvida demokratin kommer att förstärkas eller 

försvagas med de nya medieformerna som växer fram. Tekniken har på många sätt förenklat 

möjligheten att tillgå information och därigenom få inblick i vad som pågår och sägs i det 

offentliga rummet. Tekniken har även gjort det lättare för oss att säga vår mening och bidra 

med våra synpunkter i det stora informationsflödet. Men har tekniken verkligen gjort det 

enklare för allmänheten att i demokratisk mening göra sin röst hörd? Fortfarande är det nog 

så att man måste vara ”någon” och tillhöra de utvalda, för att någon ska lyssna. 

Mediekritikerna, såväl de traditionella som Skaggs, har uppnått denna platå; de har blivit 

hörda i det stora mediebruset.  

     Makten över innehållet ligger ytterst hos de ansvariga utgivarna själva, och i de fall då 

Skaggs bluffar publiceras tillsammans med övrigt nyhetsmaterial kan man alltså, något 

förenklat, säga att den ansvarige utgivaren själv är en medieskojare eftersom denne tillåter att 

bluffar publiceras i det ”egna” forumet. Skaggs utnyttjar den grundlagstiftade rätten att få säga 

sin mening och den som kritiserar hans bluffar kan, draget till sin spets, sägas kritisera också 

denna yttrandefrihet.    

Idag kan man se att de journalister som kan betraktas som sanningssökande, söker sig från de 

stora och hårt ekonomiskt styrda konglomeraten till mindre forum. De når visserligen en 

smalare publik och får därför mindre makt, men inom en snar framtid kan det vara här som 

den köpstarka publiken finns.   

     Kanhända blir det så, att den ökande informationstillgängligheten leder medierna och 

journalisterna tillbaka till ruta ett. Då alla kan nå informationen på egen hand går mediernas 

makt att påverka och vinkla förlorad. Deras uppdrag blir istället att sammanställa 

informationen. 

     Visst är det väl så att dessa ”avhoppare” funnit sig tillrätta i de ”fria medierna”, där de kan 

ge ut sina böcker och fungera som klarsynta och obundna informatörer, med distans till och 

inblick i mediesfären. Samtidigt är det ändå genom de stora mediekonglomeraten som de blir 

offentliga personer. Genom att medverka i intervjuer och debattprogram får de sin legitimitet 

som offentliga mediekritiker och sätter på så vis, också de, en dagordning för de ämnen som 

bör debatteras. Den makt och legitimitet, som anknytningen till medierna ger dem, gynnar 

deras egna syften. 

     Medierna fyller en viktig funktion även för Skaggs. Hur mycket han än kritiserar dem, så 

använder han dem för att nå ut med sin egen kritik. Medvetet sätter han också dagordningen 

genom sitt ämnesval i de bluffar han verkställer. Bluffarna är noggrant förberedda och 

utförda, med ämnesval som berör och upprör honom och ofta även allmänheten. Detta kan 
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man se på den respons som många av hans bluffar fått, med demonstrationer och ibland rena 

hotelser, riktade mot Skaggs själv.  

     Med mediernas hjälp når budskapet ut till allmänheten. Detta gör att Skaggs mediekritik, 

som till en början kan tyckas vara mer ett skämt eller experiment, utan någon egentlig 

funktion, inte nämnvärt behöver skilja sig från de traditionella mediekritikerna. Tillsammans 

utgör de ett ”toppskikt” som tack vare sin kunskap om medierna tillåts yttra sig i det 

offentliga rummet. Diskussionen om offentligheten som transformerats till en medial 

offentlighet, är till viss del alltjämt stillastående och det är fortfarande bara en försvinnande 

liten del som kommer till tals. Skaggs aktioner visar emellertid att det är möjligt att påverka 

och manipulera den av medierna satta dagordningen. Han har inget intresse av att skapa ett 

eget reellt forum för debatt – en tidning eller TV- kanal – eftersom det inte är genom dessa 

kanaler hans aktioner ”kommer till sin rätt”.  Att genomföra aktionerna på det sätt han valt, 

leder till att hans ämnen får en dubbel genomslagskraft; dels når de ämnen han engagerar sig i 

till debatt, dels bevisar han bokstavligt talat hur medierna fungerar. Den stora skillnaden 

mellan Skaggs och de traditionella mediekritikerna är således att han omsätter deras teorier i 

praktiken och genom mediernas kanaler också når ut till den breda allmänheten.  

 

Fyra olika utfall är möjliga när bluffen väl passerat de källkritiska spärrarna: 

1. Bluffen leder till debatt 

2. Bluffen avslöjas 

3. Bluffen avslöjas men leder även till debatt 

4. Bluffen når ut till allmänheten utan att debatteras eller avslöjas som bluff 

 

Resultatet som går att utläsa utifrån dessa fyra möjliga utfall är följande: 

I fall 1, 2 och 3 har Skaggs lyckats med sitt syfte. I fall 4 är det ett misslyckande, men Skaggs 

själv hävdar dock att eftersom han väljer så kontroversiella ämnen, har någon form av respons 

alltid uppnåtts. 

 

Skaggs förhoppning är att projektet i sin helhet leder till diskussion och eftertanke hos såväl 

medier som allmänhet. Emellertid tycks hela projektet balansera på en mycket skör tråd, då 

risken med detta förfarande är att Skaggs kritik faller platt till marken och att det blir han 

själv som betraktas som en lustig figur, som gärna syns i TV. I de fall då medierna inte 

dementerar den falska nyheten går ett av Skaggs syften om intet, han når ut med det ena 
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budskapet, att skapa debatt, men misslyckas med att kritisera medierna. Allmänheten tar då 

den uppdiktade nyheten för sann vilket förstärker ett status quo.  

     Ytterligare ett resultat är att medierna delvis fastnar på den mediekritiska kroken och 

endast ägnar historien liten eller ingen uppmärksamhet. Skaggs själv hävdar dock att han 

alltid lyckats i sitt uppsåt att luras, vilket är förvånande i sig då han idag är en relativt känd 

personlighet. I många fall kan det vara så att medierna väljer att blunda för att nyheten är 

uppdiktad. Det faktum att han vid det här laget borde vara känd för vad han gör, vittnar om 

det. 

I de fall då medierna förstår att de blir lurade, men ändå väljer att presentera historien som 

sann, eftersom de anser den som kommersiellt gångbar, kan man ifrågasätta och diskutera vad 

som uppnås. Dels är det allmänheten som förses med desinformation av både Skaggs och 

medierna, dels uppstår frågan huruvida det är relevant att lura någon som faktiskt vill bli 

lurad och vari den eventuella utmaningen ligger. Någon dementi lär det ju knappast bli tal 

om i detta fall eftersom medierna insett bluffen från början. Visserligen bör man ha i åtanke, 

att de medier som i nästa led förmedlar nyheten vidare, kanske inte inser att den är falsk. 

Detta innebär att den metaforiska snöbollen alltjämt fortsätter att rulla. Trots att Joey Skaggs 

är en relativt känd profil med offentliga framträdanden i hela världen, tycks medierna gång 

på gång föredra att blunda för sanningen. En kommersiellt gångbar nyhet kanske värderas 

högre än den egna trovärdigheten, en trovärdighet som för övrigt gärna riskeras. 

     Det journalistiska innehållet styrs av ägare och journalister men även av källorna. Det 

innebära alltså att Skaggs kan ses som en delägare av det journalistiska innehållet, eftersom 

han upprepade gånger har försett nyhetsbyråer med ”nyheter”. Det faktum att det är falska 

nyheter som förmedlas av Skaggs borde inte förändra synen på honom som delägare, då det i 

så fall ytterst skulle vara upp till den ansvarige utgivaren att avgöra om det är relevanta 

nyheter som bör publiceras eller inte. 

     Som mediesatiriker finns det drag hos Skaggs som kan återses inom underhållningsgenren. 

Hans kritik har formen av ”practical- joke” och det finns tydliga paralleller till program som 

Blåsningen och Dolda kameran där hela programidén bygger på att bluffen avslöjas. Men 

Skaggs aktioner kan spåras på fler ställen inom medievärlden. För en tid sedan sändes en 

dokumentärsåpa på Kanal 5 som gick under namnet Fat Club. Programmet skildrade 

överviktiga människors kamp för att gå ned i vikt, och i likhet med Skaggs mediebluff ”Fat 

Squad”, fanns till deras hjälp flera militärer som med stenhård disciplin övervakade 

deltagarnas matvanor och motion. Skaggs bluff blev en realitet, trots att han säkerligen hade 

önskat motsatsen.  
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     Medierna använder sig av personifiering för att förmedla verkligheten, till allmänheten, på 

ett mer lättbegripligt sätt. Skaggs har tagit fasta på detta och i sina bluffar har han själv intagit 

rollen som expert inom olika yrkesområden. Han har flera gånger iklätt sig rollen som den 

stereotypiske doktorn eller forskaren, men samtidigt överdrivit sin framtoning, bland annat i 

sitt val av kläder och andra attiraljer (exempelvis så bär han nästan alltid ett par indiskreta 

glasögon eller en utmärkande hatt) men också i valet av personnamn (exempelvis Skaggs alias 

Joe Bones, företrädare och grundare av organisationen ”The Fat Squad”, liksom Dr. Richard 

J.Long, även känd som Dr. Dick Long i bluffen ”Save The Geoduck Campaign”). 

     När det gäller Skaggs bluffar kan man dra en parallell till såväl McLuhans som 

Goldhabers teorier. Mediet är budskapet, sade McLuhan och syftade på att mediernas 

betydelse blivit större än innehållets, medan Goldhaber i sin tur hävdar att uppmärksamheten 

blivit en viktigare handelsvara än informationen. Skaggs använder sig av denna utveckling 

såtillvida, att han anpassar sina bluffar efter mediet och ser till att nyheten är så pass 

uppseendeväckande att medierna klassar den som säljande.  

     Att Skaggs också titulerar sig konstnär, skänker viss legitimitet till hans aktioner. Han kan 

gömma sig bakom konstnärens roll som tillåter honom att tänja på gränser och använda sig 

av okonventionella metoder. Tack vare konstnärsrollen kan hans aktioner betraktas som konst 

snarare än civil olydnad. Man kan mycket väl ställa sig kritisk mot Skaggs tillvägagångssätt 

och hävda att hans bluffar inte leder till något annat än en allmän misstro. Faktum är likväl 

att detta är ett av Skaggs syften; han vill få individen att förhålla sig mer kritisk gentemot det 

som presenteras som sant. Reagerar mediekonsumenten på de falska nyheterna har han 

lyckats, även om det samtidigt utpekar också honom själv som lögnare.  

 

I egenskap av konstnär och mediekritiker maskerar sig Skaggs, och likt en trojansk häst lyckas 

han ta sig in i mediernas väl bevakade fästning. I samma ögonblick som han kommer 

innanför de symboliska murarna sprider han sina trupper och når, med mediernas 

beredvilliga hjälp, ut med sitt egentliga budskap: att kritisera medierna.     
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Appendix 

Bilaga 1 – Intervju med Joey Skaggs, www.fadetoblack.com  

Denna intervju är hämtad från: 

http://www.fadetoblack.com/interviews/joeyskaggs/iview.htm 

 

Have you ever been caught by the media before the prank hit? 

Amazingly, not yet. I always expect it though because I reveal the 

hoax so I can talk about the more serious issues underlying the hoax. 

So I've gotten lots of exposure over the years. Also there are always 

lots of built-in clues. And because my work is collaborative I'm 

dependent on many other participants to keep a secret. So I'm always 

surprised that I'm able to get away with it. In actuality, it's a sad commentary on how the news 

media decides what is news worthy. And how we, 

the consumers, eat it up.  

I'm batting a thousand. I'm always able to access the 

media with the story. Although I'm not always able 

to be the one to reveal the hoax (on my own terms). 

For example, as Joe Bones, owner of the Fat Squad, 

I had fooled radio, newspaper, wire services and television networks around the world. But 

upon appearing on Good Morning America, numerous people called GMA to let them know 

that Joe Bones was actually Joey Skaggs. Luckily it was too late. The show had already aired and 

the story was international news. 

"[CNN] having 'exposed' 

me was really a  

self-aggrandizing statement  

which to me is a big joke."  

  

You seem to get almost as much coverage in Europe as you do in United States. Why do 

you think that is, since most of your hoaxes have been perpetrated in United States? 

One, you could say that Europeans have a greater sense of appreciation for my satirical sense of 

humor. Two, you could say that that's not the case at all, but rather that they're hell-bent on 

exposing how wacky Americans are. They grab onto my stories because they illustrate how 

bizarre American culture is. 

The Fat Squad was initiated in the U.S. but went around the planet via the world press in one 

week. Baba Wa Simba was done in London and also went around the world. There's another 

one in the works that is truly international, but I can't talk about that yet. Hint. Hint.  
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But the reality is that the foreign press is both envious and disdainful of America's cultural 

style. They look for weird stories about America and Americans. If they can't find them, they 

create them. Slants on stories are contrived just like in America. There's very little difference. 

And, sometimes, because of their attitudes, it's easier to fool them. 

  

How does the United States main stream media compare with the media in other free 

world countries when it comes to sensationalism and the quality of news gathering? 

The U.S. is an information and media dominant society. And that effects the rest of the world. 

A lot of other cultures now emulate our style of news delivery. We spend more money on 

promoting news media.  

And we package the news. We've spread the 

"infotainment-30-second-sound-bite-news" 

worldwide. So what our gatekeepers (the corporate 

monopolies that own and control the media) 

choose to present gets  

"We learn geography 

through our war reports."  

a very wide audience. Look at the way we elevated the O.J. and Princess Di stories to media 

frenzies. 

On the other hand, the U.S. media doesn't report about other nations' 

domestic news unless it directly effects our economy, there's a huge 

natural disaster or unless American soldiers are stationed somewhere 

for conflict. We learn geography through our war reports. 

  

After you completely fooled CNN in 1995 with the Solomon 

Project, CNN claimed they would re-evaluate their news gathering 

procedure. Do you think anything has changed, or was that 

just a nice sound-byte in order not to seem incompetent. 

The CNN expose' was a most ridiculous and amusing expose'. The 

public, of course, did not see what actually transpired during the ambush taping of this piece. 

The reporter was furious and tried to entrap me and others who worked on the Solomon 

Project with inappropriate questions, the answers to which would have been used to embarrass 

and discredit me. 

I refused to take the bait and I suspect that an editor at CNN forced the reporter to tone down 

her anger because the actual piece that aired did not have the edge she was projecting to me. 
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But the piece ended saying "Skaggs has been unmasked, leading many in the media to hope 

that he has scammed his last." 

What's funny is that my M.O. throughout my thirty + year career has always been to present 

myself and to expose the story -- to explain why I did it and what it means. And the fact is that 

my concepts were featured on CNN five times previously (Portofess, Fish Condos, Walk Right!, 

Bad Guys, and my Entertainment Tonight hoax). So they're having "exposed" me was really a 

self aggrandizing statement which to me is a big joke. 

 

When you offered an exclusive to Time Magazine, I though it was interesting that Bruce 

Handy, the editor of Time, turned it down because he felt that your shtick has gotten old. 

Does the little amount of media coverage you receive stem from the wall of silence the 

media has about pointing out it's own shortcomings? 

His statement revealed his own need to protect the corporate jewels from me, this 

uncontrollable outside agitator. But, I don't need or expect praise from these people. What I 

was looking for was an opportunity to explain the underlying purpose of the hoax through a 

mainstream outlet, because it's usually just dismissed or trivialized or presented by an 

alternative media provider. But let's be real, the only reason Goliath would ever invite me to 

dinner would be to eat me. 

 

Go into a little detail about your creative process, how do the ideas for the hoaxes evolve? 

The ideas result from my reflections, observations and criticisms of society. They're quirky, 

odd, and sometimes funny, but usually a literal or abstract interpretation of a social issue. I'm 

plugged into mass media and I know how it works. I look at the news as if it's a commercial 

and commercials as if they're news. I know exactly how they're both constructed and towards 

what end. I see how they affect peoples' thinking. And I get pissed off. My creative process has 

a lot to do with anger. Anger at the con jobs we perpetrate on each other and on ourselves -- 

the bullshit that we're taught, the bullshit we believe, and how we perpetuate it.  

As a student I had formal training in advertising 

and fine art. Since then, I've turned to a medium 

where I've combined the disciplines of the two to 

create a unique art form. I use the media as a medium to create fine art. That excites me more 

and reaches more people. Now it's not just me against an empty canvas or me against a blank 

"The biggest challenge to a satirist is 

reality." 
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piece of paper. It's a whole other process. It's me against the entire establishment. That's why I 

love this medium so much. Because the medium itself "resists" me. 

And I like what this work leaves behind. It's not like creating a painting on a canvas. It's 

creating a meme, a legend, a myth -- with its own life.  

To me it's proactive and provocative. It challenges people. Certainly a lot more than a 

successful gallery opening of paintings would. 

Having creative ideas is the easy part. There are many things that a lot of people would like to 

see changed in society. Or that they would love to satirize. But what makes a prank difficult 

and challenging is the execution. Hoaxes have to be executable in a way that fool wise men and 

fools alike. And, they have to have universal appeal on a budget and in a time frame. It's like 

doing a film or theatrical production, where all the elements have to work together. 

Everything leads up to the performance which has to be completely convincing. If it doesn't 

take off immediately, you have to nurse it along making improvisational changes as you go. 

And then you have to follow and collect all the "reviews" (the newspaper, TV, and radio clips). 

And then do your expose' where you get to talk about why you did what you did and what 

happened.  

To accomplish all of this, a whole lot of people have to be able to keep a secret and be willing 

to participate on many different levels -- from offering specialized technical expertise to making 

hundreds of copies of press releases, etc.... Some are behind the camera (so to speak) and some 

in front of it. 

They all have to understand and agree with the concept. Otherwise they could bring their own 

agenda to it and/or sabotage it consciously or unconsciously. So I'm totally at the mercy of all 

these other people. And I have to be trusting, frequently of total strangers (an amusing role 

reversal!). 

What I always find interesting, is how many people are willing to participate. To me that says 

something about the human psyche and the strong need that many people have to rock the 

status quo. I offer lots of people the chance to do that through their participation. 

So it's fun for me, the artist, to share the creation of the work with other people. At the same 

time, I have to be a dictator because I have a vision of what I want the piece to be. I'm 

frequently handicapped by not having the means to act quickly enough. So an idea has to have 

a built in life cycle that will last as long as it takes me to execute it. Sometimes this works to my 

advantage though, because I can reflect on it and develop it over time as I figure out how to 

produce it. Because of this my concepts tend to be more reflective than jokish or slapstick. 

They can take several years to materialize.  
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The biggest challenge to the impressionist painters was the light -- how long would they have to 

capture an image before the light changed. 

The biggest challenge to a satirist is reality. If the satire is really 

plausible, sooner or later, it could come true! You have to make sure 

you get your piece out there before it does. 

If I had lots of money I would be doing bigger pieces that respond 

more quickly to issues. In other words, I'd be really dangerous. But 

there's no funding for the work I do. Nor is there a commercial 

market for it. But, I do what I do because its my art. To me it's more 

important than money. 

Walk me through your creative process. For example, the Dog Meat Soup piece which was 

hilarious. Do you come up with a great idea, which also makes a great point, or do you see 

how the media loves stereotypes and think of what can you do to expose it? In other 

words, does the hoax ever become the catalyst for exposing the media, or do you start with 

a particular notion which you don't like about the media and think of a hoax which 

would expose it? 

Actually illustrating how the media works or doesn't work (media literacy lessons presented 

through a prank) is only a part of what my work is about. The media is a tool for me, a vehicle. 

The fake realities I create have built into them specific issues I wish to address. Sometimes the 

real issue is hidden just under the surface of the performance. Sometimes it is linked to other 

issues in some way. Sometimes it is in-your-face obvious. 

The point is I'm not out to just expose the media for its shortcomings (of which there are 

many), I'm using the power of the media to make a statement. I hope that I am creating a 

provocative and sometimes even funny way of looking at ourselves -- our values, our beliefs. My 

performances are smoke and mirror illusions that are created entirely with the help of the 

media. 

The concepts have a plausibility factor and are made to be news worthy. I make something 

enticing for the news media even when they suspect that it may be a little too weird to be real. 

The sad thing is that the too-weird-to-be-real part is so sought after and pervasive in the media. 
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You asked me about Kea So Joo (which means Dog 

Meat Soup with Alcohol). I perpetrated that hoax 

during the summer of 1994. This performance was 

created almost entirely by the media and the 

righteous/racist dog lovin' humanitarians who bit 

the tale. My part, besides conceiving the nasty 

concept, which of course was based on the fact that some Asian cultures do eat dog, was to 

create the fake reality. The performance was then entirely created by the news media and the 

animal rights activists who were appalled by the concept of dogs as food.  

"Thousands of cursing, swearing, 

threatening humanitarians called, sent 

faxes and wrote vicious letters to vent 

their feelings about the human 

consumption of dogs."  

To help set it up, I had the technical help and support of several Korean friends who were very 

much aware of and supportive of my intentions -- to expose racism and cultural intolerance 

both in the public and in the news media. I had access to a Korean computer to create the 

letterhead and a Korean woman recorded the outgoing message on my answering machine with 

dogs yapping in the back ground as if they were about to be placed in a stew pot. 

My role in this particular performance, was extremely passive. I didn't have to do anything but 

write and mail the press release and then log the incoming responses. I never answered the 

phone because I wanted to see what would happen. 

Thousands of cursing, swearing, threatening humanitarians called, sent faxes, and wrote vicious 

letters to vent their feelings about the human consumption of dogs. These concerned caring 

people called the news media for me. And the news media immediately responded in droves. 

The coverage of the story was extremely biased and racist. For example, an 

Asian restaurant owner was ambushed by a TV reporter. He was shown the 

outrageous letter I had written and asked if he had seen it before -- if he 

knew anything about this. He was grilled as if he was a dog eating, cat 

eating, pigeon eating, less than human, Asian foreigner. To make the 

situation worse, the TV station ran the name of his restaurant as a chest caption. The news crew 

must have delighted in having picked him out. And in a sly condescending way, seemed to 

imply that "Yes we really know what happens in Chinese restaurants." 

 

Did you ever think of a great hoax and later scrap it, because it just did not say enough, or 

was not making a sharp enough point. Even though you knew the media would bite and it 

would be funny?  

I dismiss concepts that I don't think are sharp or funny. More importantly I dismiss concepts I 

believe are irresponsible, illegal or would endanger the health or well-being of other people. 
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I give an example of this in the Research Pranks book, (Volume 11) from the sixties. I had 

thought about blocking the Lincoln tunnel with a large object, like a fish, a cork, or a 

tampon...and having a crew film the backed up traffic and the police and tow truck going in to 

clear it out. It definitely would have made the news. I wanted to make a comment about the 

absurdity of art movements. I was going to call it the "Bowel Movement." The name of the 

piece was "Obstruction Art." But upon thinking it through I realized that it was irresponsible. 

A disaster could occur (a fire, someone getting ill or dying) and my making a statement on the 

news was not a priority if it jeopardized people's lives. 

I take great pains to be careful with my performances so that the only person ever in any 

danger is me. For example, during the Dog Meat Soup performance, there were many irate 

people looking for the proprietor. And, as Father Anthony Joseph pedaling a portable 

confessional booth, I ran the danger of offending zealots. Many people have been killed in the 

name of God. This was true for the Vietnamese Nativity and the Easter Sunday Crucifix 

performances. 

 

Do you believe the media has any kind of an agenda as suggested by people such as George 

Will on the right, and Noam Chomsky on the left? Or do you believe the only agenda the 

news media has is ratings? 

It's impossible for everyone in a news establishment to have the same agenda. It is most 

probable that there are people with very specific agendas whose goal it is to express their 

agendas and to get you to believe in them. They are the gatekeepers of information. What I 

hope my work does is to challenge them and expose their preconceived notions, their 

prejudices, their belief systems -- their hypocrisy. 

Although this was a bit before my time, I always heard historians refer to Watergate as the 

crucial turning point in media's evolution. After the downfall of Nixon the media seem to 

take on a holier than thou, idealistic view of itself. Do you feel this to be so, and if you do, 

does this view that the media has about itself made it easier for you to do what you do? 

I think the media industry increasingly has become vested in self-glorification. But, I think it 

has more to do with the business of ratings than the bringing down of Nixon. For a media 

outlet to be successful, their key people need to be perceived as celebrities. So, they glorify 

themselves in the ways they present the news and even in their self-criticism when they screw 

up. They even glorify themselves with awards. And, these days, they love to play their roles in 

Hollywood movies, further liquefying the boundaries between reality and fantasy.  
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They are the status quo with capped teeth and hair spray. They know that their opinions are 

imbibed by huge audiences. They are the puppet presenters of misinformation, propaganda, 

lies, deceit and commercialism. They preside over disasters and misconduct. They are the 6:00 

o'clock and the 11:00 o'clock priests spouting their 

values along with the weather and sports. 

Their arrogance, their irresponsibility, their 

willingness to go with a story about which they 

have a preconceived agenda makes it easier for them 

to take my bait. And it certainly inspires me. But nothing that the media does makes what I do 

easier. 

"They are the 6:00 o'clock and the 11:00 

o'clock priests spouting their values 

along with the weather and sports."  

The word easy is misleading. I may make it look easy but it's actually quite difficult. I'm in 

competition with every politician and pr agent and the whole free world 

advertising/marketing/consumerism agenda. Everybody's got a story, a product, a service, or a 

philosophy and they all want to be in the news. 

Given that I'm self-supporting and I pay for the execution of all my concepts which is 

expensive (there is no outside funding for what I do); I don't produce a commercial product 

which is salable in a gallery; I alienate many journalists who I am dependent upon to talk 

about the serious issues involved in the hoax; most people don't perceive the value of the prank 

as art -- and certainly not the journalists who have been humiliated by my performances, so I'm 

dismissed or trivialized or attacked; and I'm only as good as my next piece, none of it is easy. 

But I've always liked the difficulty and I enjoy the process. It's fun! And I hopefully have an 

effect on people's perceptions. 

How do you see the Internet in terms of changing the media? 

It's another delivery system. Now everyone is a commentator. So there's more to sift through. 

And people are not accountable. There's a lot more noise. There are a lot more viewpoints as 

well though. Which is great. As long as people remain objective, skeptical, and critical in their 

thinking.  

I'm sure it's scaring main stream media who are fearful of losing their advertising audience and 

revenues. 

Are there any journalists who you respect? 

No comment. 

I've just finished Neil Postman's book entitled "How to Watch TV News", and he brings 

up one interesting point about TV news. He says that the majority of the people you see 

bringing us our local news are more or less actors with some journalistic background. They 
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are not expert reporters who got their jobs based on the merit of their work as journalists, 

but more for their look or personality. I always found it interesting how TV news stations 

take pride on the top quality reporters they have, yet all of the people you see bringing us 

the news are good looking. Are we to believe that the most qualified people for the job just 

so happen to also be photogenic? If you had to say, what percentage of what we see on our 

local news is respected journalism and what percentage is pure, well orchestrated 

entertainment? 

There's not enough entertainment value for my taste. And it's becoming increasingly more 

difficult to satiate people's appetites for the bizarre, the horrific, and the sexational. Just to be a 

good looking talking head isn't good enough. I envision a "Totally Nude 

News Show" to please the audience. The "Totally Nude News Show" could 

have sexual acts during the presentation of the news -- on hetero, bi and 

homosexual channels. The weather woman could have the weather map 

projected onto various parts of her naked body as she moves around and 

suggestively discusses the weather in the country. Hot in the South; cool and perky up North. 

Sports news could be more combative, with commentators engaging in nude mud wrestling as 

they give us the score. Give us hard sex with the hard news. 

And we need midgets on TV news. People love midgets because they are fun to watch, 

photogenic and unpredictable. (Laughing). What changes would you like to see main 

stream media make? 

I don't want the media to make any changes. I'm very happy to use them as a vehicle to reach a 

larger audience with my messages about humanity's inherent foolishness and self 

destructiveness. I appreciate their gullibility, their irresponsibility, their ineptitude, their 

smugness, their self-serving, contemptible attitudes, and their egotism. If it weren't for that, I 

wouldn't be successful in fooling them. I'd have to go back to being just a fine arts painter.  

Seriously though, I don't have a lot of hope for mainstream media unless peoples' 

consciousness and attitudes change. You can't just blame the media. We are the consumers who 

support their activities. For the most part, they're giving the masses what they want. 

I know you can't go into detail about your next project, just let us know when it hits, if we 

don't see it in the news first. Good luck. 

THE END. 

(A few weeks after we conducted this interview, Joey contacted us to inform on the successful 

completion of his " STOP BioPEEP" project.) 
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Bilaga 2 – Artikel om Joey Skaggs, CNN, January 30, 1996 

 

Denna intervju är hämtad från:  

http://www-cgi.cnn.com/US/9601/scam_artist/index.html 

 

Media are victims of hoax 

January 30, 1996 

Web posted at: 1:00 a.m. EST 

From Correspondent Christine Negroni  

NEW YORK (CNN) -- A New York City prankster has struck again, duping CNN and other 

media with a story of high-tech justice.  

Last month Joey Skaggs presented himself as an expert on trial justice when he was interviewed 

for CNN. In fact, he is a wise guy who said he faked the persona to teach the media and the 

public a lesson.  

 

"I'm an ethical liar. The lie is the message. I'm only the messenger. I'm saying we are 

lied to constantly, and I try and illustrate that with humor and satire and controversy." 

-- Joey Skaggs  

 

"I don't know if there's a great awareness as to how irresponsible the media is. I think that 

people feel that way, but I like to show it," Skaggs said by way of explanation. Toward that end, 

Skaggs posed as Joseph Bonuso, Ph.D., out to replace the American jury system with a 

computer-generated, emotionless verdict.  

"The jury is just a bunch of manipulated puppets," he said when CNN confronted him about 

the story. "You are the puppet."  

And indeed CNN was. Bonuso's Solomon Project was 100 percent fiction but   nonetheless, 

believable. A number of newspapers carried the story and lawyers who had received letters from 

Bonuso, on what appeared to be New York University Law School letterhead, responded with 

interest.  

The law school's vice dean is still scratching his head over that. 

"We've been somewhat embarrassed by his using our name in connection with a project that, 

on the face of it, is somewhat silly, frankly," said Oscar Chase, vice dean of NYU Law School.  
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Skagg's Solomon Project farce was carried out at the offices of the Voyager Company, a creator 

of multi-media products, including a CD-ROM project in progress by the now-renowned 

prankster.  

Documentary producer Frederic Marx, who characterizes Skaggs work as fascinating and 

brilliant, filmed Skaggs in the role of Bonuso for a movie he's making.  

"I'm an ethical liar," said Skaggs. "The lie is the message. I'm only the messenger. I'm saying we 

are lied to constantly, and I try and illustrate that with humor and satire and controversy." 

Skaggs may have a point, according to Columbia University professor Rhonda Lipton.  

"The public is skeptical of news organizations, the reporters the producers and the people who 

make decisions," she said. "What this person has succeeded in doing is saying, 'You know, folks, 

you're right.'" 

Skaggs agreed that's his goal. But after pulling hoaxes on programs from Good Morning 

America to Sonya Live, after promoting with a straight face pedestrian rules for the road and 

personal refrigerator diet police, Skaggs has been exposed, leading many in the media to hope 

that he has pulled his last hoax. 
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