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Sammanfattning
Media har en central maktposition i dagens samhälleliga kommunikationsprocess, vilket
har fått allt större betydelse i takt med att medborgarnas intresse för partipolitik kraftigt
minskat. Allt färre medborgare ansluter sig till ett politiskt parti och flertalet medborgare
får sin huvudsakliga information genom media och särskilt genom dagstidningar.

Kommunerna har de senaste decennierna fått överta alltfler ansvarsområden genom de-
centralisering av makt från staten till kommunerna. Kommunerna har under de senaste
decennierna laborerat med olika lösningar och organisationsmodeller för att effektivisera
verksamheten, spara pengar och öka medborgarnas inflytande. Denna utveckling har
resulterat i ett ökat behov för politikerna att föra en dialog med medborgarna och få stöd
för beslut och prioriteringar. Problemet är att behovet av att kommunicera med med-
borgarna har vuxit samtidigt som medborgarnas intresse för partipolitik kraftigt sjunkit.

Denna studie, som bygger på intervjuer med politiker i Linköping och Motala, visar att
lokaltidningen i de två studerade kommunerna har en central roll i den samhälleliga kom-
munikationsprocessen. Studien behandlar hur kommunpolitiker hanterar situationen med
ett dominerande media, det vill säga lokaltidningen, som utgör den viktigaste kanalen för
att nå ut med information till medborgarna. Studien utgår från nätverksteori, politisk
kommunikationsteori och maktteori och visar hur politiker och journalister är strukturer-
ade i ett nätverk och hur nätverket har betydelse för tidningens kommunpolitiska speg-
ling. Studien visar att lokaltidningen sätter villkoren för relationerna mellan politiker och
journalister, men också på hur politiker genom mediastrategier kan påverka tidningens
maktposition.
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1 Inledning
Det senaste decenniet har inneburit stora förändringar för både mediaorganisationer och
kommuner. Vad gäller media så har exempelvis etermediernas verksamhet avreglerats
och public-service företagen har fått konkurrens av kommersiella TV- och radioföretag.
Dagspressen har också förändrats under 1990-talet då det skett en avpartipolitisering och
professionalisering (Asp m.fl., 1997, s. 17). Kommunerna å sin sida har genom den ökade
decentraliseringen övertagit flera av de tidigare statliga ansvarsområdena i en tid som
kännetecknats av ekonomisk kris. Trots ett mindre beroende av staten har emellertid kom-
munernas totala omvärldsberoende ökat. Kommunerna måste idag anpassa sig inte bara
till den statliga nivån, utan även till EU, till det privata näringslivet, till intresseorganisa-
tioner och inte minst till media. Det har också skett en marknadsanpassning av den kom-
munala verksamheten eller en företagisering som det ibland kallas för. Detta är ett uttryck
av de olika organisatoriska lösningarna som kommunerna satsat på under det senaste de-
cenniet för att få kontroll över ekonomin och för att effektivisera den kommunala verk-
samheten. Även organisatoriska förändringar som innebär att medborgarna mer aktivt
deltar i utförandet av den kommunala verksamheten har genomförts.

Den ”nya” situationen som kommunerna befinner sig i innebär att kommunerna fungerar
mer eller mindre som serviceorganisationer och medborgarna betraktas som konsumenter.
Den ”nya” situationen innebär också att det ställs andra krav på kommunikation mellan
politiker och medborgare. Problemet är att behovet av att kommunicera med medborgar-
na har vuxit samtidigt som medborgarnas intresse för partipolitik kraftigt sjunkit. Media
har länge haft en nyckelroll i den politiska kommunikationen, men den är kanske än
viktigare idag när majoriteten av medborgarna i stor utsträckning saknas i traditionella
mötes- och diskussionsforum. Politikerna når ut med sitt budskap till vissa grupper i olika
sammanhang, men för att nå ut till majoriteten av medborgarna upplever politikerna att
media är en helt nödvändig kanal.

Att politikerna är utelämnade till media för att nå ut med sitt politiska budskap upplevs
många gånger vara ett problem. Hur media väljer att vinkla nyheter är av största betydelse
och politikerna upplever många gånger att budskapet är vinklat eller förenklat på ett sätt
som gör att de är övertygade om att medborgarna får en felaktig bild av politiska beslut.
Det handlar i mångt och mycket om det som Lars Nord kallat för ”kommunikations-
kollapsen”. Nord menar att den politiska kommunikationsprocessen idag kännetecknas av
obalanser och otydliga gränser mellan politiker, media och medborgare. Politikernas
makt, medieredaktioners olika status och medborgarnas olika kunskaper och förutsätt-
ningar för politiskt engagemang varierar kraftigt. De olika aktörerna söker nya vägar
enligt Nord. Politikerna söker direktkommunikation med medborgarna. Media skildrar
politiken som underhållning och medborgarna väljer att gå till journalisten hellre än till
politikern med sina problem (Nord, 1997, s. 10). Det är i den här snåriga terrängen som
politikerna försöker hitta vägen. De teoretiska möjligheterna finns för politikerna att nå ut
med sitt budskap. Medborgarna är storkonsumenter av media. En genomsnittlig dag läser
exempelvis drygt 80% av den vuxna befolkningen en dagstidning (Hadenius & Weibull,
2000, s. 11). Det är viktigt att betona att kommunikationskollapsen inte har med bristande
information att göra. Tvärtom är problemet att det är så mycket information att det är
svårt att urskilja väsentligheter och bortse från det ovidkommande menar Nord. Kommu-
nikationsförmågan förefaller ha försämrats i takt med att informationsförmågan förbätt-
rats. Vi har svårt att avgöra vad det är vi ska uppmärksamma och på vilket sätt. Återigen
försvåras denna situation av att medborgarnas intresse för partipolitik har svalnat. Om alla
medborgare var genuint intresserade skulle de kunna söka upp politikerna, men det gör de
inte. Nord menar att det inte längre duger med enkelriktad information, utan vad som be-
hövs är kommunicerande relationer mellan väljare och valda, med eller utan hjälp av
media (Nord, 1997, s. 8–9).
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Studier om medias roll i politiken eller i opinionsbildningen fokuserar på den politiska
kommunikationsprocessen och kallas därför för forskning om politisk kommunikation.
Ämnet ligger nära media- och kommunikationsforskning, men skillnaden mellan dessa är
att forskning om politisk kommunikation fokuserar på medias roll i opinionsbildningen.
Forskning om politisk kommunikation inriktar sig vanligtvis på demokratiska aspekter av
medias funktion i samhället. En utgångspunkt är att varje förändring inom mediastruktu-
ren eller av medias arbetssätt påverkar medborgarnas möjlighet att skapa sig en uppfatt-
ning om den politiska verksamheten. Särskilt gäller detta lokala mediers roll i kommun-
politiken, eftersom medborgarna i första hand kommer i kontakt med politiken och den
offentliga sektorn i lokalsamhället. Lokala media har av den anledningen möjlighet att
direkt påverka den politiska demokratin (Asp, m.fl. 1997, s. 17).

Tre aktörer är centrala i forskning om politisk kommunikation; politiker, media och med-
borgare. Vissa studier fokuserar på samtliga tre aktörer. Vissa inriktar sig endast på en
eller två aktörer. Gemensamt har de frågeställningar som handlar om hur olika aktörer
påverkar den politiska kommunikationsprocessen eller omvänt hur den politiska kom-
munikationsprocessen påverkar olika aktörer. Oftast behandlar dessa studier de demo-
kratiska implikationerna i förhållandet mellan aktörerna och i kommunikationsprocessen.
Denna studie fokuserar emellertid inte på de demokratiska konsekvenserna utan på kom-
munpolitikers upplevelse av olika maktförhållanden i relationen mellan politiker och
lokala media. Det är således politikerna som är i fokus för studien.

I de två kommuner som är föremål för denna studie är lokaltidningen det dominerande
mediet och för politikerna det viktigaste mediet för att nå ut till medborgarna. Syftet med
denna studie är att kartlägga kontakterna mellan kommunpolitiker och lokaltidningen
samt att skapa förståelse för kommunpolitikers förhållningssätt till lokaltidningen.
Studien behandlar hur politikerna hanterar situationen när lokaltidningen i princip är den
enda kanalen att nå ut till majoriteten av medborgarna. Det handlar i stor utsträckning om
fördelningen av makt mellan politiker och media och en makt över det budskap som ska
nå ut till medborgarna. Följande frågeställningar är centrala i studien:

•  Hur ser relationerna ut mellan politiker och journalister på lokaltidningen?
•  Hur uppfattar kommunpolitiker kontakterna med lokaltidningen och dess spegling av

kommunpolitiken?
•  Hur agerar politikerna för att hantera kontakterna med lokaltidningen och för att

påverka tidningens bevakning?

Metod och material
Studien är en pilotstudie av två kommuner, en stor kommun, Linköping, och en mellan-
stor kommun, Motala, i svenska mått mätt. Att det är en pilotstudie innebär att relationen
mellan kommunpolitiker och journalister på lokaltidningen i de två kommunerna som
valts för studien inte tidigare har studerats. Valet av kommuner motiverades av att jag
hade vetskap om att Linköpings kommun aktivt arbetade utifrån en informations- och
mediastrategi och att relationerna mellan politiker och journalister i Motala inte var
strukturerade utifrån en kommunal strategi.

Linköping och Motala skiljer sig åt vad gäller det politiska styret i kommunen och antalet
tidningar på orten. I Linköpings kommun har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Cen-
tern bildat en allians som kallas för ”ansvarsalliansen”. De har emellertid inte majoritet
tillsammans och måste därför få stöd från något annat parti. I Motala kommun har Social-
demokraterna majoritet tillsammans med Vänsterpartiet.



6

I Linköping finns endast en dagstidning, Östgöta Correspondenten. Motala Tidning kon-
kurrerar med Östgöta Correspondenten i Motala. Östgöta Correspondentens politiska be-
teckning är oberoende borgerlig, enligt tidningens redaktion. Motala tidnings politiska
inriktning är liberal (www.motalatidning.se/sidor/info.html, 2001-02-13).

Jag har valt fallstudiemetoden i denna studie. När det är särskilt lämpligt att använda
denna metod beror på tre faktorer; typ av frågeställningar i studien, kontroll över det fen-
omen som skall studeras, graden av fokus på jämförelser. Fallstudiemetoden är särskilt
lämplig att använda när syftet med en studie är att förklara vissa sakförhållanden och
frågeställningarna fokuserar på ”hur” och ”varför” det är som det är. Detta kan jämföras
med andra typer av studier där frågeställningarna fokuserar på ”vem”, ”vad”, ”var”.
Dessa frågeställningar passar för explorativa studier. Frågeställningarna i fallstudier,
”hur” och ”varför”, syftar till en mer förklarande ansats (Yin, 1994, s. 4–7). Sammanfatt-
ningsvis menar Yin att fallstudiemetoden är lämplig när:

a ”how” or ”why” question is being asked about a contemporary set of
events over which the investigator has little or no control.
 (Yin, 1994, s. 9)

Fallstudiemetoden är särskilt lämplig när studieobjektet (det fenomen eller de sakförhåll-
anden som studeras) påverkas av den omgivning där studieobjektet existerar. Metoden är
med andra ord lämplig i studier där det alltså inte finns någon tydlig gräns mellan studie-
objektet och dess omgivning. (Yin, 1994, s. 13). Genom att jämföra två eller flera fall går
det att se skillnader eller likheter mellan dessa. Likheterna eller framför allt skillnaderna
ger oss svar på vad som är specifikt i de olika fallen och ger oss pusselbitar till förklaring-
en av det fenomen som studeras. Med denna metod fokuserar forskaren på samtida händ-
elser, men förklaringarna söks i förhållanden som ligger längre tillbaka i tiden, det vill
säga i studieobjektets omgivning (Yin, 1994, s. 6).

Pilotstudier inom ramen för fallstudiemetoden erbjuder forskaren ett eget ”laboratorium”,
eftersom mer ostrukturerade intervjufrågor är möjliga. Forskaren har därför möjlighet att
laborera med olika vinklar och angreppssätt för bekanta sig med den företeelse som ska
studeras. Pilotstudier genomförs för att forskaren sedan i en större studie skall ha möjlig-
het att ställa frågor utifrån observerade aspekter och utifrån teoretiska utgångspunkter
som är hållbara (Yin, 1994, s. 75). Förhoppningen med den här studien är att bidraga till
förståelsen av relationerna mellan kommunpolitiker och lokala media och också utifrån
resultaten möjliggöra en mer heltäckande studie av andra kommuner och deras förhåll-
ande till lokala media.

Studien behandlar kommunpolitikers uppfattning om relationerna till lokaltidningens
journalister och den kommunpolitiska speglingen. Därför har jag använt mig av intervjuer
med kommunpolitiker i de två studerade kommunerna. Urvalet av politiker gjordes på
grundval av att de partier som finns representerade i kommunfullmäktige skulle represen-
teras och att de politiker som intervjuades också skulle ha haft kontakter med media. Jag
har således gjort ett strategiskt urval. Sju politiker har intervjuats i Motala, en från var-
dera parti. Samma sak i Linköping, sju politiker från vardera parti har intervjuats. Dess-
utom har informationschefen och en informatör på Linköpings kommun intervjuats (De
intervjuades samtidigt i en intervju). Sammanlagt har jag alltså genomfört 15 intervjuer.
Jag har inte intervjuat journalister eftersom denna studie behandlar kommunpolitikers
uppfattning om relationerna till lokaltidningen, deras uppfattning om lokaltidningens
kommunpolitiska bevakning samt behandlar hur politikerna har agerat i förhållande till
lokaltidningen. Jag har valt att låta intervjupersonerna vara anonyma i så stor utsträckning
som möjligt, eftersom det är deras utsagor som är intressanta och inte deras person.
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Min strävan har varit att arbeta efter det som Kaarhus kallar för den kumulativa intervju-
processen. Det innebär bland annat att varje intervju ger ny information, nya perspektiv
och kanske nya frågeställningar som behöver läggas till intervjuguiden och följas upp i
nästkommande intervju (Kaarhus, 1996, s. 158). Intervjuerna är således halvstruktur-
erade. Det innebär att jag har utgått från en intervjuguide, men har hela tiden varit öppen
för sidospår. Om intervjupersonerna har nämnt något som jag upplevt som intressant,
men som inte fanns i intervjuguiden, har jag försökt att följa upp detta med andra frågor.
Intervjuerna är inspelade på band och samtliga har transkriberats.

Intervjuer som metod för datainsamling är långt ifrån komplikationsfritt. Det finns många
fällor att gå i. Det gäller att vara nyanserad i sina frågeställningar och inte ledande. Inter-
vjusituationen i sig påverkar både intervjuaren och intervjupersonen. Carolyn Baker har
beskrivit detta på följande sätt:

When we talk about the world we live in, we engage in the activity of
giving it a particular character. Inevitably, we assign features and
phenomena to it and make it out to work in a particular way.
When we talk with someone else about the world, we take into
account who the other is, what that other person could be presumed to
know, ‘where’ that other is in relation to ourself in the world we talk
about. (Baker, 1982, s. 109 i Silverman, 1993, s. 90)

Det är alltså många faktorer som påverkar när vi pratar med varandra. Särskilt i en inter-
vjusituation där frågeställningarna berör områden som av olika anledningar är känsliga
för intervjupersonen. Detta påverkar de svar som intervjupersonen ger och den tolkning
som intervjuaren gör. Av den anledningen är det problematiskt att se intervjusvaren som
”sanningar”. Vad som händer är att intervjuaren och intervjupersonen tillsammans kon-
struerar en bild av verkligheten som är påverkad av intervjufrågorna och av vad de två
tror att den andra parten tar för självklart (Silverman, 1993, s. 90).

Det finns olika sätt att uppfatta intervjusvaren. Det synsätt som präglar denna studie är
interaktionism. Utgångspunkten är att den intervjuade utifrån sina erfarenheter konstruer-
ar sin egen uppfattning om olika förhållanden. Syftet med intervjun är att få en bild av
intervjupersonens erfarenheter. Detta görs oftast genom ostrukturerade och öppna inter-
vjuer (Silverman, 1993, s. 94). Jag har emellertid, som jag nämnde ovan, valt att använda
halv-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har uppfattats som unika och därför har de inte
riktigt sett ut på samma sätt utan anpassats till viss del efter intervjupersonen och efter
vad som framkom under intervjun. Det går ändå aldrig att komma ifrån att intervjuaren
ändå påverkar intervjupersonens svar bara genom att ställa vissa typer av frågor. Genom
att förhålla sig neutral till de svar som intervjupersonen ger finns det en risk för att skapa
en osäkerhet hos intervjupersonen om vad intervjuaren är ute efter. Det medför också att
intervjuaren i viss mån hamnar i överläge i förhållande till intervjupersonen. Detta är
vanliga problem i helt ostrukturerade intervjuer (Silverman, 1993, s. 95–96), men jag har
även uppfattat framför allt det förstnämnda som problematiskt i mina halvstrukturerade
intervjuer. Ett annat problem är också att det alltid finns en risk för att intervjuaren främst
uppfattar svar som överensstämmer med det som intervjuaren förväntar sig när intervju-
personen i själva verket kanske endast reproducerar en ”allmän uppfattning” (Silverman,
1993, s. 96).

Sammanfattningsvis uppfattas alltså intervjusvaren som uttryck av olika perspektiv och
inte som sanna eller falska återgivelser av verkligheten (Silverman, 1993, s. 107). Det
interaktionistiska synsättet ligger mellan det positivistiska och det etnometodologiska
synsättet. Det positivistiska synsättet innebär att intervjusvaren uppfattas mer som fakta
och intervjun utgår från starkt strukturerade intervjuer. Det etnometodologiska synsättet
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ser intervjusituationen mer som ett vanligt samtal mellan två individer och intervjun är då
helt ostrukturerad (Silverman, 1993, Kaarhus, 1996, s. 158).

I tolkningen av materialet gäller det att vara noggrann och samvetsgrann. Detta har också
varit min ambition, men det är svårt att kontrollera att man inte gått i några fällor. Frågan
är om man någonsin kan vara säker på att vissa uttalanden inte övertolkas och att vissa
motstridiga uttalanden omedvetet inte tas upp. Resultaten som presenteras i den här
studien är min tolkning av intervjuerna och jag har lyft fram det som jag anser är centralt
för förståelsen av relationen mellan kommunpolitiker och lokala media.

Förklaringsram och disposition
När jag påbörjade intervjuundersökningen hade jag för avsikt att studera hur politiker och
journalister agerade i ett, som jag antog, nätverk. Det framkom emellertid andra aspekter i
förhållandet mellan politiker och journalister under intervjuundersökningen som ledde till
en fördjupning av teorin med ett maktperspektiv där olika aktörers agerande för att han-
tera sin omgivning står i fokus. Jag har använt mig av nätverksteori för att beskriva de
strukturer/nätverk som har etablerats mellan politiker och journalister. Teorierna som be-
skrivs är hämtade från David Knoke (1990), Stanley Wasserman & Katherine Faust
(1994), John Scott (2000) och R.A.W. Rhodes (1997).

För att lyfta fram maktaspekterna i nätverket har jag använt Stewart R. Cleggs (1989)
teori om maktens cirklar eller maktens kretslopp (egen översättning av ”Circuits of
power”) som han presenterar i boken Frameworks of power. Jag kommer att använda mig
av maktens cirklar fortsättningsvis. För att förklara relationerna mellan aktörerna och
politikernas uppfattning om lokaltidningens spegling av kommunpolitiken har jag tagit
min utgångspunkt i politisk kommunikationsteori som den beskrivs av Stig Hadenius &
Lennart Weibull (2000). En annan viktig aspekt för att förklara relationen mellan kom-
munpolitiker och lokala media har sin grund i skeenden under framför allt 1990-talet som
skapade förändringar i den kommunala organisationen, vilket jag kortfattat beskrivit ovan
och vilket jag återkommer till i kapitel två. Detta är hämtat från Erik Amnå & Stig
Montin (2000, 1997) samt Jon Pierre & Guy B. Peters (2000).

Eftersom jag har flera olika förklaringsansatser anser jag att de med fördel kan presenter-
as i anslutning till de kapitel där jag återger resultaten från intervjuundersökningen. Samt-
liga kapitel är uppbyggda så att den teoretiska ansatsen presenteras först och därefter res-
ultaten av intervjuundersökningen. Undantaget är kapitel två där jag beskriver hur kom-
munernas roll i samhället har förändrats under det senaste decenniet och vilken betydelse
detta har för relationen mellan politiker, media och medborgare. I kapitel tre beskriver jag
först den nätverksteori jag valt att använda mig av för att beskriva kontakterna mellan
politiker och journalister. Därefter följer i samma kapitel en beskrivning av nätverksstruk-
turen mellan kommunpolitiker och journalister i Linköping respektive Motala. I kapitel
fyra presenteras inledningsvis politisk kommunikationsteori som jag i samma kapitel an-
vänder för att skapa förståelse för kommunpolitikernas uppfattning om lokaltidningens
spegling av kommunpolitiken. Politikernas utsagor om den kommunpolitiska speglingen
bekräftar också hur de upplever relationerna mellan politiker och journalister som presen-
teras i kapitel tre. I kapitel fem knyter jag ihop diskussionen med hjälp av Cleggs makt-
perspektiv. Med hjälp av Cleggs modell förklarar jag politikernas agerande och hur makt
och strategier har en avgörande funktion i nätverksstrukturen. I det avslutande kapitlet
sammanfattas studiens huvudsakliga resultat.
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2 Makten över budskapet – varför är det viktigt?
En förklaring till varför media är intressanta aktörer i kommunpolitiken är den förändring
av kommunens roll i samhället som ägt rum under framför allt 1990-talet. Det handlar om
kommunens roll i förhållande till staten, medborgarna och andra aktörer som kommit att
bli viktiga under de senare decennierna. Kommunpolitikernas utsagor i den här studien
bör ses mot bakgrund av förändringar mot en ökad decentralisering och internationalise-
ring som skett inom kommunerna under de senaste decennierna (Asp m.fl., 1997, s. 17).
Förändringen förklarar också varför det är kanske ännu viktigare idag att kunna kommun-
icera med medborgarna. I politikernas ögon fyller media i dagens samhälle en viktig
funktion eftersom de når ut med sitt budskap till huvudparten av medborgarna. Deras
utsagor tyder också på att de upplever att media utgör nästan det enda sättet att kommun-
icera med medborgarna, åtminstone med huvudparten av medborgarna.

Utvecklingen i svenska kommuner
Både politiska och ekonomiska argument och de organisatoriska förändringar som skett i
samhällsstrukturen grundar sig i idén om decentralisering. Sedan 1960-talet kan vi identi-
fiera tre stora decentraliseringvågor. Den första vågen innefattade en förskjutning av an-
svar från central nivå till kommunerna. Den andra vågen innebar att ungefär 20 kommun-
er införde kommundelsnämnder eller stadsdelsnämnder, vilket innebar en förflyttning av
beslutsfattandet närmare medborgarna. Den tredje vågen startade i slutet av 1980-talet när
vissa kommunala uppgifter/verksamheter överläts till privata företag, frivilliga organisa-
tioner och andra aktörer i det civila samhället, oftast genom kontrakt. Detta gjorde att
dörrar öppnades för sökandet efter andra finansiellt och demokratiskt intressanta alterna-
tiv (Amnå & Montin, 2000, s. 158–159). Det finns olika åsikter om vad som drev fram
decentraliseringen under 1980-talet. Vissa menar att det var den finansiella krisen som
skapade decentraliseringssträvandena, att det offentliga inte ville ta ansvar när de inte
kunde. Andra menar att det redan fanns krav från lokalsamhället på decentralisering av
makt från statlig nivå till lokal nivå för att öka effektiviteten och demokratin. Det fanns
en strävan bort från statlig detaljstyrning. Det man kan konstatera är emellertid att
decentraliseringen inföll samtidigt som den finansiella krisen i kommunerna framför allt
under 1990-talet (Ström, 1999, s. 10–11).

Den kommunala förändringsprocessen har också inneburit en internationalisering i och
med inträdet i EU. Kommunerna håller enligt Ström på att förvandlas från hemmaorien-
terade till internationella aktörer (Ström, 1999, s. 9). Det har också skapats något som
skulle kunna kallas för ”fler-nivå-styrning” (multi-level governance) i samband med
utvidgningen av EU. Från tidigare tre nivåer i den svenska administrationen (stat, lands-
ting, kommun) så har vi fyra nivåer om vi inkluderar EU. Regioner har i och med inträdet
i EU också fått en allt större betydelse. En del kritiker menar att globaliseringen av både
politiska och ekonomiska problem har minskat den nationella eller den statliga makten
och genom att bidra till finansieringen av EU har de nationella/statliga nivåerna fått till-
baka en del av makten. Den lokala nivån, kommunerna i Sverige, har emellertid också fått
större makt genom att Sverige anslöt sig till EU. Kommunerna kan få stöd och bidrag
direkt från EU och kan på så sätt också gå runt den statliga nivån. Kommunernas ökade
autonomi kan alltså ses som ett led i ett decentraliseringssträvande från staten, men den
har också möjliggjorts genom att den statliga makten också har förflyttats åt andra hållet,
till EU, varifrån kommunerna numera också kan få bidrag (Gooch, 2000, s. 4–5).

Bristande finansiella resurser anges ofta som en förklaring till de organisatoriska föränd-
ringar som skett i kommunerna. Tillväxten i kommunerna är svag och nästan alla kom-
muner har finansiella problem menar Amnå & Montin. (Amnå & Montin, 2000, s. 175).
Idéer, organisationsmodeller och managementkoncept har hämtats från privata service-
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organisationer (Amnå & Montin, 2000, s. 166). Bland annat har kommunerna anammat
tankar som har sitt ursprung i New Public Management, vilket exempelvis innebär mål-
styrning, resultatkontroll, alternativa utförare, konsumentval, konkurrensutsättning,
beställar–utförarmodeller (Amnå & Montin, 2000, s. 159). Allt för att öka effektiviteten
och kvaliteten i servicen. Amnå & Montin menar att dessa tankar otvetydigt påverkade
finansiella analyser för kostnadsreducering. De hittills oreflekterade byråkratiska rutiner-
na ifrågasattes, vilket gjorde allmänheten uppmärksam på vem som egentligen bestäm-
mer. De ekonomiska aspekterna av de offentliga uppgifterna blev emellertid så dominer-
ande att de nästan tog över eftersom det fanns ett stort intresse av att skapa allt snävare
budgetar. Genom att fokusera på ekonomiska aspekter var det också möjligt att jämföra
verksamheter med varandra och eftersom politikerna under den ekonomiska krisen var
fokuserade på att minska kostnaderna blev de också uppmärksammade på att göra priori-
teringar (Amnå & Montin, 2000, s. 166).

En annan förklaring till kommunens organisationsförändring menar Amnå & Montin
finns i det politiska beteendet hos medborgarna och i förändringar i värderingsmönstret
hos desamma. Sedan 1960-talet har antalet medlemmar i de politiska partierna stadigt
sjunkit. Larmrapporterna om partiernas kris duggar tätt. Idag vill medborgarna i större ut-
sträckning engagera sig i exempelvis enfrågeorganisationer och miljöorganisationer och
på så sätt påverka politiskt. Medborgarna har med andra ord lämnat de kollektiva värdena
för ett mer individualistiskt förhållningssätt. Dessutom har vi gått mot en mera ”konsum-
entinriktad individualism”, det vill säga att medborgarna söker individuella lösningar på
gemensamma problem. Resultatet av denna utveckling kom enligt Amnå & Montin till
uttryck vid valet 1991 då den borgerliga regeringen på riksdagsnivå och de borgerliga
politikerna i flertalet kommuner genomförde privatiseringar och tryckte på valfrihet för
den enskilde medborgaren. Den tidigare socialdemokratiska regeringen hade dock banat
väg med bland annat avregleringar och intern konkurrens. Den positiva synen på mark-
nadskrafterna har emellertid på senare tid svängt tillbaka. Idag ställs återigen krav på att
det offentliga ska ta ett större ansvar. (Amnå & Montin, 2000, s. 175–176).

Kärnpunkten i den här diskussionen är enligt Amnå & Montin att det har skett en föränd-
ring i värderingarna av olika former av politiskt handlande och att detta har medfört en
legitimitetskris när det gäller de traditionella politiska institutionerna och de politiska
partierna. De organisatoriska förändringar som skett har mer haft betoning på de finansi-
ella och effektivitetsmässiga aspekterna och diskussioner kring nya demokratiska struk-
turer i kommunerna har kommit i skymundan. Även om kritiken mot partipolitiken har
varit hård så har politikerna på central nivå konsekvent röstat bort förslag som inte garan-
terar densamma hävdar Amnå & Montin. I kommunerna är politikerna osäkra på hur de
ska skapa effektiva och demokratiska politiska institutioner. Den legitimitetskris som
idag existerar har emellertid tvingat dem att handla, men i ett läge där politikerna är
osäkra på hur de ska agera öppnas dörrar för standardiserade lösningar på förslag från
olika professionella och konsulter. Detta minskar osäkerheten och ger sken av handlings-
kraft, men risken är att kommunerna blir fast i de färdiga lösningarna utan att kunna ta
hänsyn till de lokala förutsättningarna. Styrningen från staten har minskat, men kom-
munernas autonomi kan inte sägas vara uppfylld eftersom det idag finns olika aktörer
(exempelvis professionella och konsulter) som påverkar utvecklingen (Amnå & Montin,
2000, s. 176–178).

Amnå och Montin menar att den lokala självstyrelsens ideologi innebär att kommunerna
ses som lokala statligt integrerade serviceproducenter. Den lokala demokratin blir det-
samma som politiskt kontrollerade och lokalt anpassade kommunala tjänster och social
omsorg anser de. Professionaliseringen är en annan viktig faktor i sammanhanget efter-
som den har lett till att politikerna har haft svårt att styra och skapa en egen legitimitet.
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I dagens läge har vi vad vi kan kalla för en ”servicedemokrati” i kommunerna. Politikerna
har gjort bra ifrån sig i medborgarnas ögon när servicen utförs på ett effektivt sätt och
kännetecknas av god kvalitet. Om servicen inte utförs på ett, i medborgarnas ögon,
acceptabelt sätt så ifrågasätts politikernas hela legitimitet. Det handlar alltså enligt Amnå
& Montin inte om demokratiska strukturer, utan om hur servicen utförs. Det är det som
legitimerar politikerna och de politiska partierna mer än dess förmåga att samla och ge
uttryck för medborgarnas åsikter. Finansiella problem leder till en försämrad service och
följaktligen till legitimitetsproblem för lokala politiker och partier. Kommunerna har
kommit att bli en lokal välfärdsinstitution. Det stora problemet är att det är just när resurs-
erna krymper som politikerna behöver medborgarnas tro på dem, att de fattar de rätta be-
sluten och gör de rätta prioriteringarna (Amnå & Montin, 2000, s. 179–180).

Montin menar att beroendet av legitimitet från medborgarna har ökat i och med att kom-
munen har kommit att utvecklas till en serviceproducent. Medborgaren är kund/konsu-
ment/brukare och inte i samma utsträckning intresserad av kommunala helhetsfrågor.
Demokrati har i den aspekten kommit att handla om valfrihet och brukarinflytande. Med-
borgarna är alltså i första hand konsumenter och i andra hand ”politiska människor” häv-
dar Montin. Idag handlar det för politikerna om att av särintressena skapa helhetsbilder
till ett allmänintresse och en diskussion om prioriteringar. Detta kräver ett högt valdeltag-
ande och intensiva och kontinuerliga dialoger med väljarna. För att klara det måste poli-
tikerna åtnjuta en stor grad av legitimitet. Montin anser att medborgarna, som konsumen-
ter/brukare behöver tonas ner till förmån för medborgaren som politisk människa. Detta
eftersom medborgaren som politisk människa har ett större intresse för medborgerligt
förankrade institutioner och organisationer, vilka arbetar för att lösa problem som är
allmänna i samhället (Montin, 1997, s. 52–53).

Kommunala organisationsmodeller
Denna utveckling, som beskrivits ovan, är inget specifikt för Sverige utan har även ägt
rum i andra länder. En rad olika begrepp har utvecklats i takt med denna utveckling. Ett
av dem är governance. Begreppet har kommit att bli en samlingsbeteckning på en rad
olika samhällsfenomen bland annat policynätverk, New Public Management, koordine-
ring av sektorer i ekonomin, partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn
och korporativ styrning. Begreppet används för att förklara förändringar i relationen mel-
lan staten och samhället och utvecklingen mot mindre tvingande policyinstrument. I det
följande beskrivs fyra vanliga organisationsstrukturer, som också speglar den utveckling
som skett; den hierarkiska organiseringen, den marknadsstyrda organiseringen, nätverks-
organiseringen och den av allmänheten styrda organisationsstrukturen (Pierre & Peters,
2000, s. 12,14). Samhällsstyrning i den hierarkiska organisationen innebär styrning från
statlig nivå genom hela statsapparaten till den enskilde medborgaren enligt Max Webers
modell. Styrningen upprätthålls genom lagar och regelverk och kontakter med den privata
marknaden existerar inte. Det offentliga skall tillgodose alla medborgares behov. Denna
modell anses inte längre fungera, eftersom det inte finns någon så starkt standardiserad
byråkrati som modellen förutsätter. Idag betonas småskalighet, flexibilitet, diversifiering,
informellt utbyte istället för formell kontroll och maktdelning mellan det offentliga sek-
torn och den privata sektorn istället för en åtskillnad mellan dessa. Det har också skett ett
skifte från en vertikal styrning i samhället till en horisontell. Olika nätverk bestående av
aktörer från olika samhällssektorer har i dagens samhälle fått en allt starkare roll. De kan
bli så starka att staten inte kan styra aktörerna, utan nätverken bildar egna regler och
normer som aktörerna implementerar i olika sektorer. Den hierarkiska staten anses vara
för stor för att lösa små problem (exempelvis de som idag behandlas på den kommunala
nivån nära medborgaren) och för liten för att kunna lösa stora (exempelvis globala)
problem. Staten har inte möjlighet att upprätthålla den kontrollerande makten längre,
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vilket delvis beror på minskade finansiella resurser som i sin tur beror på förändringar i
omvärlden som globaliseringen av de finansiella marknaderna. Den hierarkiska strukturen
finns emellertid kvar även om den har förändrats av olika influenser genom åren (Pierre
& Peters, 2000, s. 15–16, 18).

Den marknadsstyrda organiseringen är den hierarkiska organiseringens motsats. De som
förespråkar denna modell anser att marknadskrafterna kan lösa de flesta problem. Efter-
som marknadskrafterna inte är politiskt styrda ser marknaden till att resurser förflyttas dit
de bäst behövs, det vill säga resurserna kommer alltid att användas på ett effektivt sätt.
Det finns också en tanke om att denna organisering ger medborgarna makt, eftersom de
kan inta rollen som konsumenter och som konsumenter kan ställa krav på den som utför
den tjänst han/hon betalar för. Det finns alltid en strävan mot nöjda kunder och på så sätt
uppfylls medborgarnas krav. Detta jämförs med att medborgarna uttrycker sina önskemål
till politikerna som sedan kanske eller kanske inte svarar upp till önskemålen. Framför
allt är det resursallokeringen och möjligheten att mäta effektiviteten i pengar som anses
vara fördelarna med denna modell (Pierre & Peters, 2000, s. 18–19).

Organiseringen i policynätverk har utmanat den statliga styrningen i samhället. Policy-
nätverk kan innefatta både statliga institutioner och organiserade intressen i en specifik
samhällssektor. Nätverken kan vara enfrågerörelser såväl som nätverk som inriktar sig på
ett policyområde. Genom nätverken sker en samordning av offentliga och privata intres-
sen och resurser. Förespråkarna för denna organisering menar att nätverken på det sättet
underlättar implementeringen av olika beslut. Det som har hänt på senare tid är att aktör-
erna i nätverken reglerar och samordnar samhällssektorer efter intressen i nätverket utan
att ta hänsyn till det allmänna intresset. Detta gör att den allmänna policyn kommer att
formas av särintressen i samhället. Nätverken kan också kontrollera policyförändringar
som staten vill genomföra och också förhindra dessa. Problemet är att med denna typ av
kontroll följer inget ansvar. Medborgarna håller politikerna ansvariga och inte aktörerna i
nätverken. Nätverken kan alltså möjliggöra den statliga styrningen, men också förhindra
den (Pierre & Peters, 2000, s. 19–20).

Den fjärde formen av organisationsstruktur är styrning genom allmänheten. Förespråk-
arna för denna typ av organisering menar att medborgarna i homogena miljöer med av-
seende på ekonomiska och sociala strukturer i lokalsamhällen (exempelvis bostadsområd-
en), bör ansvara för allmänna problem utan inblandning av myndigheter. Medborgarna
ska själva ansvara för barnomsorg och äldreomsorg, eftersom de kommer att utföra detta
mer effektivt och med mer spontanitet (Pierre & Peters, 2000, s. 21).

Mot bakgrund av den situation som kommunerna befinner sig i och de förändringar av
den kommunala organisationen som jag ovan beskrivit, förefaller media vara en viktig
aktör för politikerna att ta hänsyn till. Politikerna upplever att media är en viktig kanal för
politikerna för att nå ut till majoriteten av medborgarna och skapa dialog om den kom-
munala verksamheten. I nuläget saknar politikerna i stor utsträckning naturliga mötes-
punkter för att kunna diskutera med medborgarna och få legitimitet för de prioriteringar
som görs. Allt färre ansluter sig till ett parti och dessa får av den anledningen inte del av
partipolitisk diskussion. Det forum som finns idag och som aktivt används av en stor
majoritet av medborgarna är media. Härigenom får medborgarna sin huvudsakliga in-
formation om vad som händer på de politiska arenorna, men det är medias bild, ett bear-
betat budskap. Hur politiska budskap formuleras och tolkas i ett samhälle kommer jag att
återkomma till i kapitel fyra, men först presenteras nätverksstrukturen mellan politiker
och lokaltidningen i Linköping respektive Motala eftersom det är en viktig utgångspunkt
för förståelsen av politikernas uttalanden.
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3 En kartläggning av nätverken
Detta kapitel behandlar nätverksstrukturen av politiker och journalister. I intervjuunder-
sökningen ställdes frågor om relationerna till den lokaltidning som jag valt som fokus för
studien, men även andra media nämndes i viss utsträckning. I detta kapitel beskrivs först
den teoretiska utgångspunkten för analysen av nätverksstrukturen. Därefter presenteras
resultatet av intervjuundersökningen med avseende på nätverksstrukturen i Motala res-
pektive Linköping. Det nätverksperspektiv jag valt är grundläggande för studien och har
givit en förståelse för andra aspekter av relationerna mellan politiker och journalister
bland annat med avseende på makt, vilket utvecklas närmare i kapitel fem.

Ett nätverksperspektiv
Nätverksanalyser har fått ökat intresse under de senaste årtiondena mycket på grund av att
det erbjuder ett sätt att se på relationer mellan olika aktörer där olika betydelser kan lyftas
fram. I vissa nätverksanalyser är kontakterna mellan olika aktörer centrala, hur de är
strukturerade, vad kontakterna står för och hur de påverkar ett nätverk som helhet
(Knoke, 1990, s. 8). Den största skillnaden jämfört med icke-nätverksstudier är just att
fokus har flyttats från aktörerna själva till kontakterna mellan aktörerna. Kontakterna
mellan aktörerna bildar ett mönster som utgör en struktur, ett nätverk. Framför allt vänder
sig nätverksteorin mot det antagande, som görs i icke-nätverksstudier, om att aktörerna
inte påverkas av andra aktörers agerande. Antagandet är en följd av den starka betoningen
på den enskilde aktören och dess egenskaper. I nätverksanalysen är det tvärtom, utgångs-
punkten är att aktörerna påverkar varandra genom olika agerande och genom att de har
olika kontakter med olika aktörer (Wasserman & Faust, 1994, s. 5–7).

Sociala och politiska nätverksanalyser

Nätverksteorin har sitt ursprung i den sociala nätverksteorin som utvecklades i 1930-
talets psykologiska- och socialvetetenskapliga forskning där frågor restes kring olika
sociala strukturer. Teorin fick sitt genombrott på 1960-talet då nätverksanalysen utveck-
lades. Dessa studier behandlar exempelvis hur elever i en skolklass upplever sina kontak-
ter med varandra. Vilka elever som är vänner, vilka elever som vissa är ovän med eller
vilka som inte får delta i avgränsade grupper. Den sociala nätverksteorin kan ses som en
grund som möjliggör analyser av även politiska och ekonomiska strukturer (Scott, 2000,
s. 7–9).

R.A.W. Rhodes är en forskare som har utvecklat nätverksteorin i analyser av politiska
system. Ursprungligen utgick Rhodes ifrån relationerna mellan central- och lokal nivå i
den offentliga administrationen. Rhodes menade att det finns olika aktörer på båda nivåer
som försöker att vinna fördel i konkurrensen om olika resurser, exempelvis konstitution-
ella, organisatoriska, finansiella, ekonomiska, politiska eller informationsmässiga, och
som försöker att förhindra att bli beroende av andra aktörer. I senare arbeten kompletter-
ade Rhodes med tre olika analysnivåer, makro- meso- och mikronivå. På makronivån
studeras relationerna mellan olika stater. Mesonivån inkluderar studier av relationerna
mellan den statliga nivån och olika aktörer på den lokala nivån. Mikronivån fokuserar på
relationer mellan individer (även om de representerar organisationer). Det centrala i ana-
lyser av nätverk är enligt Rhodes fördelningen av resurser och därmed makt i nätverket
(Rhodes, 1997, s. 37). Rhodes har fokuserat på policynätverk, som beskrevs i föregående
kapitel, och menar att den politiska processen påverkas av en rad olika intressen i sam-
hället i form av nätverk. Politikerna tvingas ta hänsyn till dessa olika nätverk och genom
att studera dessa nätverk får vi svar på varför den politiska strukturen ser ut som den gör.
Policynätverk begränsar nämligen deltagandet i policyprocessen. Vilka som inkluderas i
nätverket eller inte får konsekvenser för utfallet av policyprocessen. Nätverken har också
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möjlighet att definiera olika aktörers roller och position i nätverket, vilket i sin tur också
påverkar policyprocessen. De bestämmer vilka frågor som ska inkluderas på den politiska
dagordningen och vilka intressen som skall privilegieras. Dessutom, genom att nätverken
definierar spelreglerna, kan de också påverka olika aktörers agerande (Rhodes, 1997,
s. 9–10, 38). Jag kommer att återkomma till dessa tankar i kapitel fem där makt i nätverk
diskuteras.

Nätverksanalysen

I en nätverksanalys utgår forskaren från en avgränsad social struktur som utgörs av ett
mönster av olika sociala relationer mellan olika aktörer eller de positioner som aktörerna
representerar. Det är inte aktörerna i sig som är intressanta. Vilka karaktärsdrag, egen-
skaper eller resurser de har är inte centralt, utan det är kontakterna mellan olika aktörer
som är det centrala i en nätverksanalys (Knoke, 1990, s. 8). Det som studeras är hur olika
aktörer uppfattar dessa kontakter och hur de upplever att kontakterna underlättar eller
begränsar aktörens eget agerande. För att kunna göra en nätverksanalys måste utgångs-
punkten vara att varje aktör har kontakt med en eller flera andra aktörer, som i sin tur har
kontakt med andra aktörer. Genom att analysera dessa kontakter erhålls kunskap om
strukturen i nätverket. När bilden är klar, när nätverket utkristalliserar sig är det också
möjligt att studera strukturens effekter på nätverket som helhet och/eller på enskilda
aktörer (Wasserman & Faust, 1994, s. 9). En annan grundläggande utgångspunkt i nät-
verksanalysen, som ovanstående visar, är att det inte är möjligt att studera en enskild
aktör och dess handlingar utan att ta hänsyn till andra aktörer och dess handlande
(Wasserman & Faust, 1994, s. 4).

Om vi ska se utanför det sociala perspektivet så kan kontakterna mellan olika aktörer
också ses som länkar, vilka utgör ett flöde av resurser som både kan vara materiella och
icke-materiella. Strukturen i nätverket kan undersökas utifrån olika utgångspunkter som
sociologiska, ekonomiska, politiska etc (Wasserman & Faust, 1994, s. 4). I ett ekono-
miskt perspektiv kan länken bestå av varor som utbytes mellan olika företag (aktörer).
I ett politiskt perspektiv kan länken bestå av politisk information som utbytes mellan
olika politiker (aktörer). I följande studie är exempelvis information den resurs som utgör
länken mellan aktörerna (politiker och journalister) i nätverket. Det handlar om vilken
information som politiker delger journalister och som de vill att tidningen ska skriva om.

Begrepp och modeller

Med hjälp av den begreppsapparat som nätverksanalysen erbjuder kommer jag att be-
skriva hur nätverk har bildats mellan politiker och journalister. Nätverk illustreras ofta i
grafer och ett antal begrepp för illustrationen följer kortfattat nedan.

Aktör är den sociala enheten i nätverket som länkar till varandra. Dessa kallas ofta i nät-
verksanalyser för noder (Knoke, 1990, s. 8). Exempel på aktör är enskilda individer (ofta
i sociala nätverksanalyser) individer i en grupp, förvaltningar inom en kommun, stater i
ett världssystem (ofta i politiska nätverksanalyser). I många nätverksanalyser studeras
aktörer med likvärdig position eller från samma miljö, exempelvis individer i en arbets-
grupp. Dessa nätverk kallas för one-mode network (Wasserman & Faust, 1994, s. 17). Det
är emellertid också möjligt att studera aktörer från olika miljöer i en nätverksanalys, vil-
ket denna studie är ett exempel på då kontakterna mellan aktörer inom den kommunala
sektorn (politiker) och aktörer inom mediasektorn (journalister) är föremål för analys.
Dessa kallas för two-mode network (Wasserman & Faust, 1994, s. 29).
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Länk är kontakten mellan två aktörer. Länkarna är olika beroende på fokus för studien.
Det kan handla om förflyttning av materiella resurser som företagstransaktioner, lån av
vissa varor. Det kan handla om formella kontakter (auktoritära relationer exempelvis),
utvärdering av en individ av en annan för att undersöka uttryck av vänskap, respekt, etc.
Länken kan också stå för information eller meddelanden mellan två aktörer, vilket är
fokus i denna studie. En relation skall skiljas ifrån länk. Relation är den uppsättning
länkar av ett särskilt slag mellan individer i en grupp (Wasserman & Faust, 1994, s. 18,
20).

En dyad är vad man skulle kunna kalla för den grundläggande nivån i nätverksanalysen
bestående av två aktörer och kontakten eller länken dem emellan. Vad gäller dyader är
fokus för studier av dessa om det föreligger en kontakt och i vilken utsträckning den i så
fall är ömsesidig. En triad består av tre aktörer och länkarna dem emellan. En avgränsad
uppsättning aktörer och länkarna dem emellan i ett nätverk kan också kallas för en under-
grupp. (Wasserman & Faust, 1994, s. 18–19).

Figur 1. Dyad och triad samt undergrupp

A. Dyad B. Triad C. Undergrupp

Källa: Wasserman & Faust, 1994

En grupp är en avgränsad uppsättning aktörer som på grund av teoretiska eller empiriska
överväganden behandlas som en grupp på vilken en nätverksanalys genomförs. Att man i
nätverksanalyser utgår från en avgränsad uppsättning aktörer är ett empiriskt övervägan-
de. Det är omöjligt att genomföra en nätverksanalys med ett obegränsat antal aktörer. En
av svårigheterna i nätverksanalysen är att göra just denna avgränsning, göra ett urval och
definiera vad som menas med grupp (Wasserman & Faust, 1994, s. 19–20). Gruppen
utgör sedan det nätverk som studeras. Ett exempel på nätverk följer nedan.

Figur 2. Nätverksillustration

B F J

C  A E G I

D H

Källa: Knoke, 1990, s. 237

Ett nätverk består av samtliga länkar mellan olika positioner. Länkarna har både form och
innehåll. ”Form ” hänvisar till egenskaperna i kontakterna mellan aktörerna. Bland annat
mäts intensiteten, styrkan eller frekvensen i interaktionen, graden av gemensamt engage-
mang i aktiviteter och det ömsesidiga flödet av information. I ovanstående figur visas
endast om aktörerna får eller ger exempelvis information från/till andra aktörer, vilket
visas av pilarna. Ett sätt att visa på om kontakterna är starka eller svaga är att rita streck-
ade eller fyllda pilar. Innehållet eller betydelsen av kontakterna kan i stort sett vara hur
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många som helst. Några exempel är politiska, psykologiska, sociologiska, biologiska,
finansiella. I nätverksanalysen avgränsas innehållet till det som forskaren är intresserad
av. Vad gäller politiska kontakter är det vanligtvis variationer i makt, konflikt och politisk
information som studeras. Form och innehåll är grundläggande i nätverksanalysen, efter-
som variationerna i dessa förväntas förklara beteendet hos individuella aktörer och hela
nätverket (Knoke, 1990, s. 236).

Ovanstående figur visar aktörernas olika position i förhållande till varandra. Låt oss säga
att länken utgör politisk information. Nätverket består av två undergrupper, ABCD, som
har ett nära förhållande till varandra eftersom samtliga har kontakt med varandra, EFGH
som inte har lika nära kontakt med varandra eftersom FGH samtliga har kontakt med E,
men inte med varandra. Aktör J är en isolerad aktör som inte får information av någon
annan aktör och heller inte ger information. Dyaden mellan A och E utgör en bro. Om
den länken försvinner kommer aktörerna i de två delarna av nätverket att sakna informa-
tion. (Knoke, 1990, s. 238–239) Aktör A och E är grindvakter som de kallas för i medie-
och kommunikationsforskning, vilket beskrivs i nästa kapitel. Det innebär att andra ak-
törer är beroende av exempelvis aktörs A information. Om A försvinner får inte BCD
information av någon annan i det avgränsade nätverk som studeras.

Kontakterna mellan aktörerna kan beskrivas på en rad olika sätt (Se exempelvis Wasser-
man & Faust, 1994, Knoke, 1990, Scott, 2000). Att beskriva nätverket mer ingående
kräver i sig en studie. Att bara visa på länkarna mellan olika noder säger kanske inte så
mycket, men det strukturella förhållningssättet (nätverksteorin) har också betydelse för att
visa på konsekvenser av aktörernas agerande, föreställningar och attityder för både aktör-
erna och för nätverket (Knoke, 1990, s. 9–10).

Ett sätt att visa exempelvis den centrala roll som aktör A (i exemplet ovan) innehar är den
sociometriska stjärnan. Denna kommer att användas för att beskriva nätverken mellan
politiker och journalister i Linköping respektive Motala.

Figur 3. Den sociometriska stjärnan

B       C

A

D      E

Källa: Se exempelvis Scott, 2000, s. 10

Jag har valt att använda nätverksteorin för att kartlägga nätverket, vilket också bidragit till
min förståelse av de processer som pågår och varför aktörerna gjort de uttalanden de har
gjort. Nästa steg är att studera nätverksstrukturens betydelse för enskilda aktörer och för
nätverket som helhet, vilket görs genom att komplettera med ett maktperspektiv som är
vanligt i politiska nätverksanalyser. (Se kapitel fem.)

Nätverksstrukturen i Motala och Linköping är lika varandra i många avseenden. Framför
allt kan de båda sammanfattas med hjälp av den sociometriska stjärnan. I följande del-
kapitel som baseras på intervjuer med politiker presenteras nätverksstrukturen i Motala
och Linköping närmare.
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Motala – att hitta ett förhållningssätt
Vad gäller Motala kommun så förefaller Motalaskandalen ha satt sina spår i relationerna
mellan politiker och Motala Tidning. Det bär mig emot att än en gång nämna kommun-
skandalen. Den har diskuterats i många sammanhang och invånarna i Motala vill säker-
ligen lämna det hela bakom sig och blicka framåt. Det är emellertid svårt att inte beröra
skandalen i detta sammanhang, eftersom den avslöjades av en journalist på Motala Tid-
ning och diskussionerna i kölvattnet kom att handla om journalisternas roll i förhållande
till kommunpolitiken. Politikerna själva tar upp skandalen i intervjuerna och otvetydigt
har den påverkat relationerna mellan politiker och journalister. I mångt och mycket hand-
lar det för politikerna och journalisterna i Motala om att hitta ett nytt förhållningssätt till
varandra som jag tolkar det.

Kommunalråden – de ”jagade” politikerna

Kommunalråden kontaktas i de flesta frågor och ett av kommunalråden menade att det
förväntas att de ska kunna svara på alla frågor, även detaljfrågor i olika ärenden. De upp-
lever att Motala Tidning anser att det är viktigt att i alla frågor få en kommentar från de
ytterst ansvariga kommunalråden.

Kommunalråden går ut med egna pressmeddelanden och informerar i de frågor som de
ansvarar för. De försöker göra journalisterna uppmärksamma på vad som är på gång och
som de vill ska speglas i tidningen och således förmedlas till medborgarna. De skriver
också debattartiklar för att försöka få igång politisk debatt i kommunen och kommenterar
på debatt- och ledarsidan.

Ett av kommunalråden upplever att journalisterna som har uppdrag att spegla den kom-
munala verksamheten ”går som barn i huset” och båda kommunalråden ger uttryck för ett
nära och öppet förhållande till journalisterna idag. De upplever att kommunreportrarna är
väl insatta i den kommunala organisationen och följer olika frågor från beredning till be-
slut. Kommunalråden menar att de får gehör från journalisterna och stort genomslag i
Motala Tidning.

Oppositionspolitiker – de ”jagande” politikerna

Oppositionspolitikerna upplever att de har utrymme i Motala tidning, men att de får jobba
för det själva. De måste hela tiden agera till skillnad från majoritetens politiker som de
upplever hela tiden blir kontaktade och får förhålla sig till Motala Tidnings bevakning.
Oppositionspolitikerna upplever att de måste skriva själva, exempelvis debattartiklar, för
att synas i tidningen. De upplever emellertid att det finns en stor öppenhet hos Motala
Tidning och att tidningen endast vid enstaka tillfällen inte tar in någon artikel som poli-
tikerna har skrivit. Majoriteten av politikerna upplever att de har god kontakt med
journalisterna.

Även oppositionspolitikerna skickar pressmeddelande till tidningen. Gruppledare i partier
har ofta mer kontakt med tidningen för att informera om verksamheten i partiet eller för
att markera en avvikande mening eller något ställningstagande eller för att presentera
något förslag.

Det ömsesidiga beroendet

Framträdande i intervjuerna är det som politikerna beskriver som det ömsesidiga beroen-
det mellan journalister och politiker och som byggs upp med tiden. Det skapas personliga
relationer mellan dem där det finns ett utbyte av information. Flertalet politiker menar att
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de berättar vad som händer ”off the record” och har ett stort förtroende för journalisterna
eller rättare sagt att de har etablerat en djupare kontakt med någon journalist som bygger
på förtroende. Det handlar alltså inte bara om att inneha en maktposition, utan om uppar-
betade och förtroliga kontakter med media, vilket en av politikerna uttryckte på följande
sätt:

Så det där är den där ömsesidigheten, men det vill jag ju betona att
den är ju uppbyggd under en lång oppositionstid egentligen. Så det är
inget som har med den politiska makten att göra riktigt. Utan det har
med politiska handlingar att göra. (Politiker I)

Relationen är emellertid bräcklig. I princip alla politiker upplever att de har gott gehör
och ”bra press”, men det räcker med ett misstag och så kan de vara ute i kylan. En poli-
tiker beskrev detta på följande sätt:

Men det kan ju svänga så här. Det behövs bara att vi gör ett misstag.
Man har inget innestående konto för att man har varit duktig. Utan de
klipper nog till direkt om de får chansen. Det gör de. (Politiker L)

”Bråka aldrig med en journalist” och ”tala aldrig om vad en journalist ska skriva”. Det
gäller att anpassa sig efter journalisterna fick jag en känsla av när jag intervjuade politik-
erna, vilket kan tyda på att journalisten ställer villkoren. Å andra sidan menar politikerna
att om en journalist bryter politikernas förtroende och skriver om någonting som en poli-
tiker har berättat ”off the record” då har journalisterna inte längre tillgång till information
från den politikern längre. I slutändan är det ändå så att journalisterna får sista ordet och
de avgör vad som ska stå i tidningen, vilket påpekas av politikerna. Tidningen upplevs
vara det allra bästa forumet för politikerna att nå ut med sitt budskap och sin information
till väljarna/medborgarna, vilket inte är helt problemfritt i det här sammanhanget. En poli-
tiker uttryckte oro över att den politiska debatten mer och mer förs huvudsakligen i media
och att relationerna med journalister blir alltmer avgörande för kontakten med
medborgarna vilket beskrevs på följande sätt:

Det finns ju en risk också naturligtvis att det blir mer och mer
mediastyrt det här med politikernas roll eller politikens roll på något
sätt och vis. Att man missar de naturliga punkterna, att debatten förs
via tidningarna. Man för det inte man mot man eller på möten och
andra delar. Och då går det bra så länge man har goda relationer till
journalisterna. Så länge man är tillgänglig för det är ju en sak som
man värdesätter då eller är öppen. Men vad händer den dagen då man
kanske inte är det. Hur stor är respekten då? […] Jag tror att det finns
en risk också. Jag tror man ska vara medveten om det, att det går bra
så länge man har goda relationer till dem, men vad händer den dagen
när relationerna blir annorlunda? (Politiker H)

De centrala journalisterna på Motala Tidning
Motala Tidning har två kommunreportrar, men det är framför allt en reporter som har
arbetat en längre tid på tidningen som politikerna har kontakt med. Den andra kommun-
reportern, som är relativt ny, har politikerna också en hel del kontakt med. De har
emellertid mer kontakt med den reporter som arbetat längst på tidningen, eftersom flera
av dem har upparbetade kontakter med reportern. Det är främst dessa journalister som
politikerna har kontakt med, men även andra journalister som ansvarar för debatt- och
ledarsidor har politikerna relativt mycket kontakt med.
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Motala tidning kontra Östgöta Correspondenten

I Motala finns det två konkurrerande tidningar, Motala Tidning och Östgöta Correspon-
denten. Motala tidning har fler läsare i Motala än Östgöta Correspondenten, men kon-
kurrenssituationen möjliggör fler vägar att nå ut till medborgarna med sitt budskap. Om
politikerna inte är nöjd med bevakningen eller kontakterna med en tidning kan de etablera
kontakter med den andra tidningen. Motala Tidning anses ändå vara den dominerande
tidningen på orten varför det är viktigt att ha goda relationer med journalisterna på den
tidningen. Övriga media, TV, radio, tidningar och Internet nämns inte i samma utsträck-
ning, men vissa politiker menar att framför allt Internettidningen 24timmar.se kan bli ett
medium som kan konkurrera med dagstidningarna. (Efter att intervjuundersökningen
avslutats har styrelsen för 24timmar.se beslutat att lägga ner verksamheten. Se
http://www.24timmar.se, 2001-02-26)

Sammanfattning av nätverket i Motala

Nätverksstrukturen kan beskrivas på flera olika sätt. Dels utifrån varje enskild utsaga av
politikerna. Dels genom en sammanfattande bild. En sammanfattande bild som jag anser
är relativt rättvisande för nätverket i både Motala och Linköping, som jag beskriver
nedan, är den sociometriska stjärnan.

Figur 4. Illustration av nätverket i Motala
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H–O = Politiker
J= Journalister (kommunreportrar), Motala tidning
ÖC = Östgöta Correspondenten

Detta är en starkt förenklad bild, eftersom bilden annars skulle bli alltför komplicerad.
Syftet med ovanstående figur är att ge en överblick av huvuddragen. Det går inte att visa
på alla länkar mellan noderna i en och samma figur. Varje politiker har också kontakt
med andra journalister på Motala Tidning som inte är kommunreporter. Framför allt har
de förutom kontakter med kommunreportrarna kontakt med journalister som ansvarar för
ledar- debatt- och insändarsidor. Samtliga politiker har också nämnt att de har mer eller
mindre kontakt med Östgöta Correspondenten och viss mån andra media som radio och
TV. Politikerna pratar också informellt med varandra om den kommunpolitiska spegling-
en. Illustrationen bygger på intervjuerna och därför finns andra politiker som har kontakt-
er med media inte med i denna figur.

Med figuren ovan vill jag visa att kommunreportrarna på Motala Tidning ändå är de mest
tongivande och de mest centrala. Generellt sett så är kommunalråden mer uppvaktade av
journalisterna. Politikerna upplever att en personfixering lever kvar i tidningens bevak-
ning av den kommunala verksamheten sedan Motalaskandalen, vilket jag återkommer till
i nästa kapitel. Kommunstyrelsens ordförande upplevs ha det absolut största utrymmet i
Motala Tidning. Även det andra kommunalrådet anses ha ett relativt stort utrymme i tid-
ningen. Politikerna har reagerat över att det är så få andra politiker som får komma till
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tals i tidningen. Vid enstaka tillfällen uttalar sig ordföranden i olika nämnder. Kommun-
styrelsens ordförande försöker att styra över intresset till ordföranden i olika nämnder och
medger att han tidigare har varit kanske alltför snabb att svara på frågor från journalister.

Kommunalråden behöver således inte i så stor utsträckning kontakta tidningen själva.
Politikerna i oppositionen däremot får vara mer aktiv själva för att synas i tidningen.
Oppositionspolitikerna får i större utsträckning kontakta journalisterna själva och de för-
söker i större utsträckning gå vägen via debatt och ledarsidor. De har således mer kontakt
med journalister som ansvarar för dessa sidor vilket inte framkommer av denna bild. Med
ovanstående bild vill jag också markera att en politiker också kan välja att ha sin huvud-
sakliga kontakt med ortens andra tidning och ändå känna att han kan nå ut med sitt bud-
skap.

Linköping – ett etablerat förhållningssätt
När det gäller Linköpings kommuns mediakontakter så är även här mönstret att Östgöta
Correspondenten fokuserar generellt sett mer på ansvarsalliansens politiker än på opposi-
tionspolitikerna. I takt med ökat antal presskonferenser inför olika nämndsammanträden
har ordföranden i olika nämnder bevakats mer av media på senare tid. Oppositionen
däremot har ett begränsat utrymme i tidningen enligt politikerna.

Ansvarsalliansen – presskonferenserna skapar goda relationer

Tidigare var det enligt politikerna en större fokusering på kommunstyrelsens ordförande
som fick svara på de flesta frågor som rörde den kommunala verksamheten. I och med att
pressinformationer före kommunstyrelsens sammanträden infördes så har kommunstyrel-
sens ordförande haft möjlighet att styra över intressen till andra ansvariga kommunalråd.
På så sätt har framför allt ordförande i Tekniska nämnden, ordförande i Barn- och ung-
domsnämnden och ordförande i Produktionsstyrelsen fått ett större utrymme i Östgöta
Correspondenten och media över huvud taget. Tekniska nämnden, Barn- och ungdoms-
nämnden samt Omsorgsnämnden har idag också egna presskonferenser inför respektive
nämndsammanträde. Den huvudsakliga kontakten eller dialogen mellan journalister och
politiker i ansvarsalliansen sker i samband med presskonferenserna. Politikerna menar att
förhållandet mellan politiker och journalister är relativt avslappnat, vilket förklaras med
att de träffas regelbundet i samband med presskonferenserna. En förklaring som lyfts
fram av presstjänsten är att mötet mellan dem båda idag oftare sker angående frågor som
inte är infekterade. Politikerna blir inte bara ”ställda mot väggen” utan har möjlighet att
berätta vad som är på gång och vad de vill lyfta till diskussion. Politikerna menar att
presskonferenserna har blivit en träffpunkt på så sätt att även andra frågor än de som står
på dagordningen är föremål för diskussion.

Oppositionen – den egna kontakten är avgörande

Politikerna i oppositionen framför allt, men även en del politiker i ansvarsalliansen, på-
pekar att oppositionen totalt sett har ett förhållandevis litet utrymme i media. Det upplevs
ha blivit mindre än vad det har varit tidigare. Den egna kontakten är kanske viktigare för
oppositionspolitikerna än för ansvarsalliansens politiker. Till skillnad från ansvarsallians-
en som har skapat en naturlig mötesplats i samband med regelbundna sammanträden så
måste oppositionspolitikerna hitta en annan plattform. Politikerna upplever att det är
sällan som de blir kontaktade (av Östgöta Correspondenten) för att kommentera enskilda
frågor. Istället skriver oppositionspolitikerna pressmeddelanden för att uppmärksamma
tidningen på att de har en annan åsikt, men det är inte alltid som detta tas in i tidningen.
Sålunda uttrycker en av politikerna att oppositionen bör speglas bättre:
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För att vi försöker alltså från oppositionen i nämnderna att så snart vi
har en annan uppfattning så, det behöver ju inte handla om strid, utan
bara det att man får det belyst från olika uppfattningar. Men vi känner
nog, de flesta av oss, att det är oerhört svårt att nå ut. Och det är aldrig
så egentligen idag att man inför ett nämndsammanträde när majori-
teten eller ansvarsalliansen lägger, de lyfter ju det som de tycker är
positivt. Vi upplever väldigt sällan att Corren tar kontakt och kollar
vad vi tycker just om en enskild fråga från oppositionen. Det är nästan
aldrig, utan vi får själva ringa eller skicka våra pressmeddelanden och
ibland då så får man in något och ibland inte. (Politiker F)

Att skriva debattartiklar är kanske den bästa eller enda möjligheten att få ut information.
Politikerna upplever dock en öppenhet från tidningens sida vad gäller ledar- och debatt-
sidorna. Ingen av politikerna känner sig utestängd eller att de inte får artiklar publicerade.

En av oppositionens företrädare förklarade varför oppositionen allt mer sällan får komma
till tals med det samarbetsklimat som finns i kommunen som i sin tur föranletts av den
öppenhet som politikern menar har präglat kommunstyrelseordförandens ledarskap. Det
har varit lätt att hitta gemensamma ståndpunkter och då blir det inte lika intressant att
spegla oppositionens åsikter.

De centrala journalisterna
Den främsta kontakten med Östgöta Correspondenten har politikerna genom den journa-
list som är kommunreporter. En av politikerna uttryckte kommunreporterns dominerande
roll på följande sätt. (Jag har valt att utelämna journalistens namn och ersatt det med X.)

Men jag menar X är ju. Först kommer X och sedan kommer X och
sedan kommer de andra ungefär. Han kanske har sin huvuduppgift och
sedan är det mer det att de andra kompletterar och kanske fördjupar
vissa områden. (Politiker D)

Till skillnad från politikerna i Motala nämner politikerna i Linköping en rad andra journa-
lister som de också har kontakt med i olika frågor. Vissa av journalisterna som de nämner
har specialiserat sig på olika områden. Vissa av journalisterna ansvarar för debatt- och
ledarsidorna. Det är emellertid kommunreportern som nämns i första hand.

Östgöta Correspondenten har konkurrens

Östgöta Correspondenten är den enda tidningen i kommunen, men den har ändå konkur-
rens från andra som framställs som hungriga media. Lokal TV "NollEttan” har vissa poli-
tiker mer kontakt med än med Östgöta Correspondenten. Andra media som nämns och
som politikerna har kontakt med är TV4 Öst, Östnytt, Radio Östergötland och radio i
största allmänhet. Nättidningen ”24timmar.se” nämns också som ett mycket aktivt media.
Men för att nå ut till den breda majoriteten anser samtliga politiker att Östgöta Correspon-
denten är det allra bästa mediet, vilket en av politikerna beskriver så här:

Jag har mer kontakt nästan med nollettan. Det är faktiskt oftare att de
söker upp än vad Corren gör. LokalTV är mer intresserade tycker jag.
[…] Jag ser ju att Corren är nummer ett. Vill man nå ut till
Linköpingsborna då är Corren ett måste och sedan kommer de andra
en bit ner. Både lokalradio och 24timmar och Nollettan de kommer
betydligt längre ner. (Politiker G)
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Sammanfattning av nätverket i Linköping

Som jag nämnde ovan kan nätverksstrukturen beskrivas på flera olika sätt . Dels utifrån
varje enskild utsaga av politikerna. Dels genom en sammanfattande bild. En samman-
fattande bild som jag anser är relativt rättvisande för nätverket i både Linköping och
Motala är den sociometriska stjärnan.

Figur 5. Illustration av nätverket i Linköping
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J= Journalister på Östgöta Correspondenten

Jag vill också återigen nämna att detta är en starkt förenklad bild. Om samtliga noder och
länkar skulle skrivas ut skulle bilden bli alltför komplicerad. Precis som i figuren över
nätverket i Motala är syftet med ovanstående figur är att ge en överblick av huvuddragen.
Varje politiker har alltså kontakt med andra journalister på Östgöta Correspondenten än
kommunreportern. Politikerna i Linköping nämner till skillnad från politikerna i Motala
en rad andra journalister förutom kommunreportern och de som ansvarar för ledar-,
debatt- och insändarsidor. Politikerna pratar också informellt med varandra om den kom-
munpolitiska speglingen. Illustrationen bygger på intervjuer med politiker och därför
finns inte andra politiker med som också har kontakter med media.

Med figuren ovan vill jag visa att det är en journalist på Östgöta Correspondenten som
ändå är tongivande och mest central. Generellt sett så är ansvarsalliansens politiker mer
uppvaktade av journalisterna, medan oppositionens politiker mer försöker gå vägen via
debatt- och ledarsidor. Därmed har oppositionens politiker mer kontakt med journalister
som ansvarar för den delen på Östgöta Correspondenten. En annan viktig del är att Öst-
göta Correspondenten förvisso har monopolställning, eftersom den är enda lokaltidningen
på orten, men den har fått konkurrens från andra media. Framför allt har politikerna allt
mer kontakt med lokal TV ”NollEttan” och Internettidningen ”24timmar.se”, vilket inte
framkommer av den här bilden.
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4 Kommunikationen med medborgarna genom lokaltidningen
Intervjuerna har också handlat om hur politikerna upplever speglingen av kommunpoli-
tiken i lokaltidningen. Politikernas uppfattning om den kommunpolitiska speglingen ger
också en bild av hur de upplever relationen mellan dem och lokaltidningen. Det förstärker
med andra ord den bild jag återgivit i föregående kapitel. I mina intervjuer uttrycker poli-
tikerna en frustration över att inte kunna nå ut till medborgarna med det budskap som de
uppfattade att de gav till tidningen. Vad det tycks handla om är makten över budskapet
och det är detta som jag skall rikta fokus mot i detta kapitel. För att förstå detta tar jag
min utgångspunkt i politisk kommunikationsteori, vilken presenteras i det följande. Där-
efter beskriver jag utifrån intervjuundersökningen hur politikerna upplever den kommun-
politiska speglingen och hur de tror att den påverkar medborgarna.

Att kommunicera med medborgarna genom media
Frågan om medias roll i samhället har alltid varit aktuell. Idag ses media som en självklar
aktör i samhället och i politiken. Särskilt dagspress, TV och radio tillmäts större betydelse
idag och anses ha en avgörande inverkan på opinionsbildningen och på människors dag-
liga liv. Framgångar och bakslag inom den politiska sfären påstås ibland vara en konse-
kvens av medias sätt att skildra händelseförlopp eller sprida information. En genomsnitt-
lig dag läser drygt 80% av den vuxna befolkningen en dagstidning. Siffran är lika hög när
det gäller konsumtionen av TV och radio. På senare tid har även Internet som medium
kommit att spela en allt mer betydande roll och därmed håller det traditionella mass-
mediebegreppet på att ändra karaktär (Hadenius & Weibull, 2000, s. 9,11). Att gå in på
denna förändring kräver en egen studie och därför lämnar jag Internets betydelse här.

I studiet av medias roll i samhället bör en utgångspunkt tas i några centrala begrepp som
förtydligar medias roll i sociala och samhälleliga kommunikationsprocesser. Media fun-
gerar för många som förströelse, men framför allt utgör media en viktig informations-
kanal mellan olika grupper i samhället, samt mellan grupper och enskilda. Media har däri-
genom en mycket stor betydelse för hur kunskap, upplevelser och åsikter förmedlas i ett
samhälle. Frågor inom kommunikationsforskning berör hur människor uppfattar, tolkar
och kommunicerar sin omvärld. Utgångspunkten är då vilken information som människor
får genom exempelvis media, men också genom arbetskamrater, vänner och bekanta. Hur
tolkas information och hur kommuniceras den egna situationen med andra? Vilken infor-
mation sänder den enskilda vidare? (Hadenius & Weibull, 2000, s. 11–12) Enskilda in-
dividers upplevelse och tolkning av medias budskap kommer emellertid inte att tas upp i
den här studien, men dess betydelse förklarar politikernas uttalanden.

Synen på medias roll i samhället har förändrats och utvecklats över tid. I början av 1940-
talet var det vanligt att betrakta media som dominant och manipulativ. Media manipuler-
ade allmänheten som okritiskt tog emot information utan att diskutera den med varandra,
men denna relation mellan media och allmänheten återfanns aldrig i empiriska studier.
Efter hand ändrades också synen på relationen och allmänheten uppfattades inte längre
som passiv och okritisk i samma utsträckning (Lenart, 1994, s. 10ff). Framför allt skedde
detta i samband med ett ökat intresse för väljarundersökningar. Idag betonas både media-
innehållet och betydelsen av individfaktorer, det vill säga att människor kommunicerar
och påverkar varandra (Asp, 1986, s. 58).

Det stora genombrottet för studier om medias effekter kom med teorin om hur dagord-
ningen sätts (agenda-setting), som lanserades av Maxwell McComb & Donald Shaw år
1972 (Dearing & Rogers, 1996, s. 89 och förord s. vii ). McComb & Shaw utgår från att
media har en direkt påverkan på allmänheten. Deras studie visade att det fanns en klar
överensstämmelse mellan det som allmänheten diskuterade som politiskt viktiga frågor
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och det som media lanserat som politiskt viktiga frågor. Därmed menade de att media
satte allmänhetens dagordning (Lenart, 1994, s. 15). James W. Dearing och Everett M.
Rogers utvecklade i mitten på 1980-talet teorin och diskuterade teorin utifrån tre olika
dagordningar: medias dagordning, allmänhetens dagordning och beslutsfattarnas dagord-
ning (Dearing & Rogers, 1996, förord s. ix).

Hur dagordningen sätts kan beskrivas som en politisk process och teorin förklarar varför
olika frågor har olika betydelse för media, allmänheten respektive beslutsfattare och var-
för vissa frågor betonas och vissa inte (Dearing & Rogers, 1996, s. 3, 20). Olika aktörer i
samhället vill att media, politiker, professionella och allmänheten skall uppmärksamma
just de frågor som de anser vara mest angelägna. På så sätt finns det en naturlig konkur-
rens mellan olika samhällsfrågor. Genom att studera olika dagordningar (medias dagord-
ning, allmänhetens dagordning och beslutsfattarnas dagordning) erhålls en bild av flödet
av samhällsfrågor och konkurrensen dem emellan (Dearing & Rogers, 1996, s. 1 ff).

Teorin utgår från att media har möjlighet att påverka vilka frågor som allmänheten upp-
märksammar och vilka frågor som sedermera kommer att behandlas av beslutsfattare/
politiker. De frågor som betraktas som angelägna av media, på medias dagordning ger
signaler till allmänheten (läsare, lyssnare, tittare etc.) och påverkar vilka frågor som dessa
betonar. Detta påverkar i sin tur vilka frågor som beslutsfattare/politiker betonar eller
överväger (Dearing & Rogers, 1996, s. 8). Teorin fokuserar således på indirekt media-
påverkan, att media påverkar vilka frågor mottagarna uppmärksammar. Detta till skillnad
från tidigare mediakommunikationsforskning som fokuserade på direkt mediapåverkan,
det vill säga att media kunde påverka vad mottagarna tänker (Dearing & Rogers, 1996,
s. 14).

Det är emellertid inte bara media som påverkar vad allmänheten uppmärksammar. Kom-
munikationen mellan individer är också i allra högsta grad betydelsefull. Silvo Lenart
betonar detta som avgörande för hur politiska värderingar utformas. Att individer pratar
med varandra påverkar vilka frågor som kommer att ges särskild betydelse. Teorin om
hur dagordningar sätts utgår från att media har relativt stor makt över vad vilka frågor all-
mänheten prioriterar. Lenart vill tona ner medias betydelse och istället lyfta fram vad som
händer när individer diskuterar olika frågor med varandra. Något som kallas för interper-
sonell kommunikation. Utgångspunkten är att individer kan få information både genom
media och genom andra individer genom samtal och diskussioner om vissa frågor. Dis-
kussioner mellan individer antas ha en stor betydelse, även om media antas ha en nyckel-
roll eftersom diskussioner mellan individer ofta uppkommer genom information via
media. Lenart ser media och kommunikationen mellan individer som två delar av ett
informationsflöde. Både inom forskning om politisk kommunikation och statsvetenskap-
lig forskning har forskare studerat antingen medias direkta effekt på politiska beslut eller
betydelsen av kommunikation/diskussion mellan individer. Lenart presenterar i Shaping
political attitudes. The impact of interpersonal communication and massmedia en gemen-
sam teori för mediaforskning och forskning om interpersonell kommunikation i opinions-
forskning (Lenart, 1994, s. 3 ff). Han påpekar att studier om medias påverkan på individ-
en är komplext för dels handlar det om hur opinionsklimatet påverkar individen, dels
handlar det om hur en individ påverkar en annan individ eller hur en grupp av individer
påverkar en annan grupp av individer. Alla dessa processer påverkar individen på olika
sätt (Lenart, 1994, s. 34).

Lenart lyfter fram teorin om tystnadsspiralen (The Spiral of Silence ) som tar hänsyn både
till media som en påverkansfaktor och till interpersonell kommunikation. Teorin om tyst-
nadsspiralen, som konstruerades av Elisabeth Noelle-Neumann (1974), fokuserar till
största del på allmänhetens uppfattning av olika frågor. Utgångspunkten är att det finns
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ett informationsflöde där media har en avgörande roll för diskussioner mellan individer
om olika samhällsfrågor, om individer över huvud taget diskuterar och i så fall vilka
frågor som diskuteras. På så sätt har media en inverkan på allmänhetens attityder och i
förlängningen på den politiska opinionen. Teorin beskriver vilken betydelse kommunika-
tionen mellan individer har i tolkningen av medias budskap. (Lenart, 1994, s. 23 ff).

Det kan också vara så att medborgarna inte får tillräcklig information, vilket gör att de
inte uppmärksammar vissa frågor. Detta kallas ibland för priming. Genom att media be-
tonar vissa frågor kommer andra frågor sannolikt inte att uppmärksammas av allmänhet-
en. I alla fall inte på samma sätt (Dearing & Rogers, 1996, s. 63–64). En studie av Lin-
köpings kommuns miljöarbete genom Agenda 21 visade exempelvis att medborgarna
upplevde att de inte fick tillräcklig information om Agenda 21 för att kunna ta ställning
till miljöarbetet. Den information de fick genom tidningen var på en mer övergripande
nivå som endast indirekt rörde kommunen. Reflektion kring miljöfrågor som de själva
ansåg låg närmare medborgarna, hade de huvudsakligen erhållit genom egna erfarenheter.
Detta gällde exempelvis kollektivtrafik och sopsortering (Gooch m.fl., 2001, s. 118).

Forskning om politisk kommunikation behandlar med andra ord denna växelverkan
mellan människor och dess omgivning och vilken betydelse media har i denna växelverk-
an och i slutändan för människors möjlighet att orientera sig i sin omvärld (Hadenius &
Weibull, 2000, s. 12). Dagens kommunikationsteorier grundar sig på den enkla kommuni-
kationsmodellen som visade hur en sändare, exempelvis en politiker sänder ett budskap
som överförs genom en kanal till mottagaren som tolkar och uppfattar budskapet på ett
visst sätt som inte behöver överensstämma med det budskap som sändes. Denna modell
har sina brister, eftersom modellen ursprungligen använts för att illustrera hur avsiktlig
påverkan fungerar. I denna modell finns det en betoning på målinriktade processer, vilket
gör att hänsyn inte tas till att människor tolkar budskap också med hänsyn till sin omgiv-
ning som är full av olika budskap. Det är viktigt att sätta mottagaren i en kontext i vilken
det finns en mängd olika budskap som konkurrerar om mottagarens uppmärksamhet.
Kontexten är också bestämd av mottagarens bakgrund; uppfostran, utbildning och livser-
farenhet som också påverkar hur mottagaren tolkar och upplever ett budskap. Det måste
också finnas gemensamma koder eller tolkningsnycklar för att kommunikationen ska
fungera. Dessa koder kan vara språk eller symboler vilka kan vara exempelvis bild-
material.

Kommunikationsprocessen ser annorlunda ut när sändaren och mottagaren inte kan kom-
municera direkt med varandra. I en direkt kommunikation kan mottagaren direkt fråga
sändaren vad han eller hon menar om det är något som mottagaren inte förstår, det vill
säga att det sker en återkoppling. I kommunikationsprocesser där media är involverade
finns inte längre den direkta kommunikationen, vilket komplicerar processen. I denna
process finns heller inte längre en mottagare utan flera som nås av samma budskap (för-
medlat genom media). Det är alltså en så kallad masskommunikationsprocess. I denna
process blir mediaorganisationen genom vilket budskapet sänds igenom en producent av
egen information (Hadenius & Weibull, 2000, s. 13–14). Se figur nästa sida.
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Figur 6. Masskommunikationsprocessen
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Källa: Efter Dimbleby och Burton: Kommunikation är mer än ord, 1996 i Hadenius & Weibull,
2000, s. 14

I dagens samhälleliga kommunikationsprocess, masskommunikationsprocessen hanterar
medieorganisationerna information i två steg. Först gör de ett urval av händelser och äm-
nen, en nyhetsvärdering. Sedan gör de en sammanställning och en bearbetning av mate-
rialet, vilket resulterar i ett utbud som mottagarna tolkar utifrån deras kontext (Hadenius
& Weibull, 2000, s. 15). Media är med andra ord en grindvakt eller ”gatekeeper”. Gate-
keeper användes ursprungligen för att beteckna människors behandling av information,
men har kommit att bli en vedertagen term för den gallring av material som sker inom
massmedia. En ”gate” kan vara olika nyhetsbyråer eller tidningar som alla rapporterade
händelser passerar igenom. Alla gates utgör en risk för informationen, eftersom den kan
sorteras bort, omarbetas eller förkortas av grindvakten. Grindvakten är alltså den person
som har ansvar för nyhetsbehandlingen (Hadenius & Weibull, 2000, s. 337–338).

Det måste finnas gemensamma koder eller tolkningsnycklar för att kommunikationen ska
fungera. Dessa koder kan i masskommunikationsmodellen vara sättet att sätta rubriker.
Medias nyhetsvärdering kan också ses som en sådan kod. Det som huvudsakligen skiljer
masskommunikationsprocessen från den elementära eller direkta kommunikationsproces-
sen är att den tidigare är enkelriktad. Någon återkoppling är inte möjlig och därför har
mottagaren ingen möjlighet att påverka sändaren. Den är också offentlig, det vill säga att
budskapet inte är riktat till en person och sändaren vet inte vem som kommer att ta del av
budskapet. Masskommunikationsprocessen är också samtidig eftersom sändaren når ut
med sitt budskap till en stor mängd människor vid samma tidpunkt (Hadenius & Weibull,
2000, s. 13–15).

Mottagarna är mediepubliken, det vill säga media är ingen mottagare. Sändaren riktar sitt
budskap till mottagarna, men det är genom media som budskapet kanaliseras. Mottagarna
skall inte ses som sista ledet i en kommunikationsprocess utan snarare en viktig del i det
samhälleliga kommunikationssystemet. Medias budskap eller rättare sagt det budskap
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som media förmedlar ger i sin tur upphov till andra kommunikationsprocesser av mer
direkt karaktär till exempel hemma eller på arbetsplatser, interpersonell kommunikation
som jag nämnde ovan, vilket i sin tur påverkar hur människor tolkar budskapet (Hadenius
& Weibull, 2000, s. 15).

Hur medias förmedling av budskap upplevs av politiker och medborgare är en empirisk
fråga. Resten av detta kapitel, vilket grundar sig helt på intervjuer med politiker, ägnas åt
politikernas uppfattning om lokaltidningens spegling av kommunpolitikerna och kom-
munpolitiken och hur de tror att denna påverkar medborgarnas uppfattning om detsamma.
Politikernas uttalanden visar också på de relationer som har etablerats mellan politiker
och journalister, vilka beskrevs i föregående kapitel.

Frustrationen över att inte ha makten över budskapet
När jag i mina intervjuer med politikerna frågar vilka politiska frågor eller kommunal
verksamhet som politikerna anser att lokaltidningen fokuserar mest på är det påfallande
många som omgående beskriver medias roll som granskare och att det är av största be-
tydelse att media belyser alla olika områden som kommunen verkar inom. Det uttrycks
ofta som att ”helheten” är viktig att belysa. Politikerna menar att medias roll är att spegla
hur politikerna lyckas förvalta medborgarnas uppdrag ur olika aspekter. Politikerna både i
Linköping och Motala ger uttryck för att Östgöta Correspondenten respektive Motala
Tidning speglar de flesta av kommunens områden, att tidningarna har ett brett perspektiv
och tar upp relevanta frågor. För politikerna är media en naturlig del i det politiska ar-
betet. Pressmeddelanden och kontakter med journalister tillhör vardagen och i de flesta
fall menar politikerna att de har en öppen attityd till journalisterna.

Om vi återgår till figuren på föregående sida vill politikerna således att tidningen skall ta
upp så många händelser och ämnen som möjligt. Politikerna förser journalisterna och tid-
ningen med information som de vill att tidningen skall ta upp. Problemet uppstår i nästa
led när tidningen gör ett urval av händelser, ämnen och information. Flertalet politiker,
både i majoriteten (eller ansvarsalliansen) och i oppositionen, uttrycker att de i stor ut-
sträckning saknar den helhetsbild de efterfrågar. De förefaller frustrerade över att tid-
ningen inte förmedlar en helhetsbild av den kommunala verksamheten, utan att det är en
vinklad och många gånger negativ bild, ibland också felaktig bild, av den kommunala
verksamheten som lyfts fram. De har också åsikter om att tidningarna som det upplevs tar
ställning och värderar verksamheten istället för att objektivt granska.

Politikerna reagerar således på den bild som tidningen levererar i egenskap av media-
producent. Tidningen ger dolda budskap, har åsikter och värderar i en enligt politikerna
alltför stor utsträckning. De uttrycker en rädsla för vilka effekter tidningens budskap har
på den allmänna opinionen, på allmänhetens uppfattningar, attityder och beteenden. (Se
figuren av masskommunikationsprocessen på föregående sida)

Personfixering och negativa vinklingar i Motalaskandalens spår

Den så kallade Motalaskandalen förefaller vara en brytpunkt i förhållandet mellan politik-
erna och media i Motala. Det var Motala Tidning som avslöjade vad som pågick i kom-
munen och relationerna mellan politikerna och tidningen ställdes på sin spets. Enligt en
majoritet av politikerna har Motala Tidning sedan Motalaskandalen en helt annan gransk-
ning av kommunen och politikerna, vilket är både på gott och ont enligt politikerna.
Framför allt är de positiva till den lokala ledaren som Motala Tidning har satsat på efter
skandalen. Politikerna upplever också att det är bra att tidningen nu fungerar som en kri-
tisk granskare av den kommunala verksamheten, samtidigt som några politiker upplever
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att fokus på kommunen och dess verksamheter har tenderat att bli alltför stort. Under
avslöjandena i samband med skandalen var vissa politiker hårt granskade av media. En
klar majoritet av politikerna både från majoriteten och oppositionen upplever att denna
personfixering lever kvar och att andra politiker av den anledningen kommer i skymund-
an. Dessutom tenderar granskningen av politikerna att spilla över på enskilda tjänstemän,
vilka enligt politikerna själva inte bör granskas av media på samma sätt.

Politikerna upplever också att frågorna behandlas på en alltför detaljerad nivå. De saknar
ett helhetsperspektiv och de är rädda för att medborgarna ska missförstå hur politikerna
tänkt i olika frågor och få en felaktig bild av den politiska verksamheten.

Detta är politikernas tolkning av masskommunikationsprocessen. De accepterar tidningen
som en mediaproducent, men de har åsikter om urvalet och menar att det är för personfix-
erat och detaljerat. De är också rädda för att budskapet skall påverka de allmänna uppfatt-
ningarna och medborgarnas attityder och värderingar negativt.

Efter Motalaskandalen har den negativa vinklingen av kommunpolitiken varit påfallande,
enligt både majoritets- och oppositionspolitiker. Några menade att det är vanligt förekom-
mande i media över huvud taget. De menar att tidningens negativa hållning är problema-
tiskt av samma anledning som nämndes ovan, det vill säga att det kan ha en negativ in-
verkan på medborgarnas attityder och beteenden. Vissa oppositionspolitiker betonar
emellertid att tidningen har en kritisk hållning snarare än en negativ. Det finns en för-
ståelse för det kritiska förhållningssättet hos politikerna, men ibland tycker några av poli-
tikerna både från oppositionen och från majoriteten att bilden inte blir nyanserad och det
reagerar de på. Sålunda konstaterar en av politikerna:

Jag tror att de skulle nog vinna på att vara lite allsidiga, det vill säga
att också skildra sådant, intervjua och skapa bakgrundsbilder till
sådant som inte är förenat med någon slags tveksamhet eller annat
eller något som, ja någon slags positiv konstruktiv granskning saknar
jag ofta. För det kan också en tidning ha den rollen. Men det
perspektivet saknar jag ofta. […] Så att man har ett sånt där, någon
slags flytande insinuationsskrivart som gör att man ska ändå tänka sig
att många politiker och andra ofta drivs av egenintresse. Det är en
bärande utgångspunkt från tidningen. (Politiker I)

Och han får medhåll från en annan politiker som också reagerat på den negativa vinkling-
en och efterlyser en mer ”positiv” granskning:

Man vinklar alltid. Man tar upp relevanta frågor, men man vinklar
dem alltid väldigt starkt. De får alltid en väldigt negativ laddning i
tidningen tycker jag. Trots att jag är oppositionspolitiker tycker jag
alltså då att man får en väldigt negativ, hela tiden en negativ laddning.
[…] Och de här positiva grejorna kommer sällan fram. Det händer att
de lyser fram också, men man väljer oftast att ha negativa vinklingar
på. (Politiker K)

Politikerna förefaller med andra ord uppleva att tidningen levererar dolda budskap som
innefattar en negativ syn på kommunpolitiken och politikerna. Vissa oppositionspolitiker
upplever dock den ökade bevakningen av kommunen som något positivt och menar att
tidningen har blivit vassare och går till botten i frågor på ett annat sätt än tidigare. En
oppositionspolitikerna uttryckte detta på följande sätt:

Man går till botten med det på ett helt annat sätt än förr. Man nöjer sig
kanske inte med ett svar utav en politiker utan man plockar fram
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handlingar och man tittar i diariet varje dag. Så att man är vaken så
skulle jag uttrycka mig. Kanske inte leta efter fel, men man är vaken.
Jag tror tidigare så var det mera att politikerna uttalade sig och så var
man nöjd och så frågade man motsatta politiker och sedan var det bra.
Nu gör man ett eget arbete ofta och man tar också upp frågor på
dagordningen själva på ett annat sätt. Jag har en känsla av att det
styrdes kanske lite mer av politikerna förr. (Politiker L)

Politikerna nämner inte särskilt många politiska områden som de saknar bevakning av.
Själva urvalet av ämnen och händelser kritiseras inte utan de kritiserar mer hur tidningen
väljer att skriva om de frågor de valt ut. De återkommer till att det är mer positiva händel-
ser i kommunen som de vill att tidningen ska fokusera på. I linje med det är det också mer
framtidsinriktade frågor eller satsningar som politikerna vill få belysta. Bland annat
nämns kommunens satsning på framtidsvisionen ”Framtidsbild – Motala 2010”. Likaså
vill de att den politiska ambitionen ska komma fram, vad de olika partierna har för mål-
sättning med sin politik eller vad den politiska majoriteten vill genomföra i olika kom-
munala verksamheter (äldreomsorg, skola etc.) i ett långsiktigt perspektiv. Några av poli-
tikerna menar emellertid att det är politikernas ansvar att se till att tidningen skriver om
politiska ståndpunkter. Annat som framkommit, om än av enstaka personer, är att det
finns önskemål om ett större intresse för allmänna utvecklingsfrågor för kommunen,
näringslivsfrågor, utbildningssatsningar, infrastrukturfrågor. Likaså borde kommunfull-
mäktige och demokratifrågor speglas i större utsträckning. Vad gäller demokratifrågor
anser politikerna att de själva måste dra igång debatten mer först.

Om att Motala Tidning har åsikter och värderar

Politikerna, både majoritetspolitiker och oppositionspolitiker, upplever att Motala Tid-
ning tar klar ställning i många frågor samtidigt som tidningen inte är konsekvent i sina
åsikter. De upplever också att Motala Tidning har ett värderande förhållningssätt. Det
handlar om de åsikter och värderingar som politikerna upplever att Motala Tidning har,
vilka styr urvalet och som kommer till uttryck i tidningen i form av både öppna och dolda
budskap enligt kommunikationsteorin som jag beskrivit. Detta beskrivs bland annat på
följande sätt:

Tidningen tar någon slags väldigt tydlig politisk ställning väldigt tidigt
i frågor istället för att avvakta, istället för att se och istället för att
bedöma någon slags politisk polemik och debatt som kan finnas
mellan dem som trots allt är valda för att syssla med politik här. Man
kunde avvakta och se, men man är oftast snabbare än de politiska
partierna att ta renodlad politisk ställning i olika saker. (Politiker I)

Politikerna tar också upp känslan av att vad de än gör så gör de fel i tidningens ögon. Om
kommunen inte satsar på vissa verksamheter så är det negativt och om de satsar på vissa
verksamheter så är det fel verksamheter de satsar på. I det sammanhanget kommer hel-
hetsbilden in igen. Politikerna anser att det inte går att lyfta ut en satsning och ställa den
mot en annan satsning, eftersom kommunen måste ansvara för alla områden. Det är hela
tiden prioriteringar och någon verksamhet får alltid mer och någon mindre. Denna pro-
blematik tar tidningen enligt politikerna inte hänsyn till. Tidningens inkonsekvens bes-
kriver en av politikerna så här:

Ibland så är man, ja man gör det naturligtvis ganska enkelt för sig att
ena gången så tycker man att man måste spara på pengarna och sedan
andra gången så tycker man att man ska satsa. Och då behöver man
inte ta hänsyn till det där andra då. Där har man ju ingen konsekvens.
Så då finns det kanske inte riktigt den med då. (Politiker O)
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Politikerna, både från majoriteten och oppositionen, återkommer hela tiden till att det är
en stor andel av medborgarna som läser Motala tidning, att tidningen har en stor täck-
ningsgrad. Av den anledningen anser politikerna också att tidningen har ett ansvar efter-
som den ”sätter bilden” av kommunen, som politikerna uttrycker det. Politikerna är, med
tanke på att flertalet medborgare läser tidningen, oroliga för den som de upplever det ne-
gativa vinklingen av kommunpolitiken. De menar att de allra flesta medborgarna får sin
huvudsakliga information genom Motala Tidning och därför anser de också att Motala
Tidning har ett ansvar för att ge, som politikerna säger, ”hela bilden” så att medborgarna
själva kan bilda sig en uppfattning om verksamheten. Av samma anledning är det be-
tydelsefullt att tidningen diskuterar utvecklingsfrågor som är avgörande för kommunens
framtid. En av politikerna menade att många diskussioner som politikerna har med med-
borgarna i olika sammanhang är diskussioner som föranletts av någonting som har stått i
Motala Tidning. Sålunda konstaterar han:

Så visst föranleder tidningen många samtalsämnen naturligtvis. Både
på gott och ont för de har ju också övertagit tycker jag lite grand, eller
risken är att de övertar då lite grand partiernas roll också i den här
delen med att förankra och diskutera och debattera. (Politiker H)

Politikerna poängterar med andra ord Motala Tidnings centrala roll i masskommunika-
tionsprocessen och att Motala Tidnings budskap har konsekvenser för medborgarnas
attityder. Politikerna vill gärna informera och skapa en debatt med medborgarna genom
tidningen, men det är tidningen som väljer vilka frågor som ska beröras och därför kan
politikerna inte alltid skapa debatt i alla frågor. Politikerna uttrycker en förståelse för att
tidningen utgår från dagsnyheter och från vad tidningen bedömer att läsarna tycker är
intressant, men många politiker uttrycker samtidigt en frustration över att inte ha kontroll
över det budskap som de vill sända genom tidningen.

När Motala Tidning tar ställning i olika frågor upplever politikerna att tidningen också
tvingar dem att förhålla sig till det som tidningen tar upp. De menar att det inte alltid är
de frågor som politikerna anser är mest angelägna som tidningen tar upp och som de då
måste förhålla sig till och kommentera. Politikerna tvingas ta ställning i de frågor som
tidningen tar upp och det blir ibland diskussion kring vad som från politikernas horisont
upplevs som ”mindre frågor”. Det upplevs också som om tidningen drar ut på diskussion-
er lite längre än vad som är rimligt i deras ögon. Genom att Motala tidning har åsikter och
värderar, som politikerna upplever det, menar de att den föser politikerna framför sig
emellanåt, vilket beskrivs av en av politikerna på följande sätt:

Även om vi i vissa delar tycker då att det är inte tidningen som ska
avgöra frågan, utan det är vi då som är politiskt förtroendevalda
utifrån de uppdrag vi har fått och de mandat vi har fått av Motalaborna
att fatta beslut så märker vi emellanåt då att medvetet eller omedvetet
att tidningen försöker fösa oss framför ibland i vissa frågor.
(Politiker H)

Politikern får medhåll från en annan politiker som också menar att Motala Tidning har
stor makt att bestämma vad som är viktigt att diskutera, vilket uttrycks så här:

[…] oavsett om man är i majoritet eller opposition så tvingar de oss
att förhålla oss till vad tidningen skriver. Och då är de också med och
utövar den makten som jag säger är viktig nämligen att bestämma vad
andra ska prata om. […] det är svårare ju längre ifrån makten man
kommer faktiskt. Och det krävs stor kreativitet och slagkraft utav
oppositionspolitiker att få en del i det där och vara med och sätta
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dagordningen. Så tidningen gör det och är den som sätter dagord-
ningen, den får andra att förhålla sig och det är en viktig fråga.
(Politiker I)

En politiker kommenterade att förhållandet kompliceras av att många politiker är fritids-
politiker, eftersom de inte har samma tid och resurser som tidningen att sätta dagordning-
en. Det är inte lätt att hålla jämna steg med tidningen som enligt denna politiker alltid har
ett försteg:

Så vi kommer så att säga steget efter. Ofta gör vi det. Det är svårt att
sätta dagordningen. Vi försöker ju. Vi skriver ju väldigt mycket
artiklar och insändare och sånt där och försöker att sätta dagord-
ningen. Så vi tycker att det är viktigt, men det blir ofta så att tidningen
tar upp något som de tycker är angeläget och sedan får vi kommentera
så att säga. Det är ofta så va. Men det är ju så. Vi har inte samma
resurser som de här partierna och media. (Politiker N)

Det många av politikerna i Motala framför allt reagerar på är således den negativa vink-
lingen som de upplever är grundläggande i tidningens förhållningssätt till kommunpoli-
tiken. Flera politiker har också reagerat på att tidningen värderar vad som händer inom
kommunen och alltså fungerar som ett åttonde parti. De uttrycker en oro för Motala
Tidnings påverkan på allmänhetens tolkning av budskapet.

Ansvarsalliansen har lyckats influera Östgöta Correspondenten i Linköping

Politikerna i Linköping kritiserar inte Östgöta Correspondenten på samma sätt som pol-
itikerna i Motala kritiserar Motala Tidning med avseende på negativa vinklingar. Några
politiker menar att tidningen vinklar starkt, men det handlar mer om en reaktion på Öst-
göta Correspondentens, som de upplever, starka ställningstaganden i olika frågor.

Flertalet politiker riktar däremot kritik mot de felaktigheter som emellanåt förekommer i
tidningen, lite väl ofta enligt flera av politikerna. Likaså menar de att tidningen ibland ger
en bild av att vissa ärenden har beslutats på ett visst sätt fastän det inte förhåller sig på det
sättet. Vissa menar att det förekommer slarv och nonchalans, att vissa viktiga fakta inte
kommer med och att tidningen inte är objektiv i alla lägen. Det ger, enligt politikerna, en
felaktig bild av den kommunala verksamheten. Problemet, som politikerna upplever när
det uppkommer felaktigheter i tidningen, är att det skadar mer att försöka få en rättelse.
Det lönar sig inte att bråka med media för det slår bara tillbaka på en själv och det upp-
levs som en risk att det ska späda på medborgarnas politikermissnöje. Därför väljer pol-
itikerna oftast att låta det vara, vilket gör att medborgarna inte får reda på de felaktigheter
som förekommer. Politikerna i Linköping påpekar precis som politikerna i Motala att
helhetsbilden av den kommunala verksamheten får stå tillbaka för dagsbilden och att
mindre frågor eller mycket avgränsade frågor lyfts fram i större utsträckning än övergrip-
ande frågor. Det handlar då ofta om stadsplanering som politikerna i intervjuerna ofta tog
som exempel på aktuella händelser.

Även politikerna i Linköping anser att Östgöta Correspondenten gör ett bra urval av
ämnen och händelser. Se figuren på sidan 26. Precis som politikerna i Motala reagerar
emellertid politikerna i Linköping på att tidningen vinklar information, ämnen eller
händelser på ett sätt som gör att budskapet kan ha en negativ inverkan på medborgarnas
tolkning av kommunpolitiken och politikerna, det vill säga på medborgarnas åsikter och
värderingar.
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I intervjuerna framkommer att presskonferenserna för ansvarsalliansens politiker har
inneburit att det är lättare att få Östgöta Correspondenten och även andra media att lyfta
frågor som politikerna anser angelägna att få belysta i media. Om jag skall generalisera så
vill jag hävda att det förefaller som om ansvarsalliansens politiker har lättare att nå ut
med sitt budskap än oppositionen.

Det finns vissa frågor snarare än övergripande politiska områden som politikerna saknar
en diskussion kring eller en spegling av i media. Precis som i Motala vill politikerna att
tidningen skall uppmärksamma frågor kring kommunens framtid och strategiska beslut
som kommunen står inför. Frågor kring kommunens utveckling, vilka förutsättningar som
finns och vilka kommunala åtaganden utvecklingen kräver. Ett annat exempel på en mer
framåtblickande fråga är demokratifrågor. Kommunen arbetar relativt mycket med detta
nu enligt vissa politiker och eftersom det anses vara en viktig fråga skulle de vilja få det
mer belyst av media. De känner emellertid att det ligger på dem att kanske mer lansera
sina idéer och sitt arbete kring demokratifrågor innan de kan kritisera Östgöta Corre-
spondenten för att inte skriva om det. Arbetet i kommunfullmäktige belyses i alldeles för
liten utsträckning enligt vissa politiker. Politikerna vill också att politiska skillnader
mellan partierna skall lyftas fram mer i olika frågor.

Om att Östgöta Correnspondenten har åsikter och värderar

Både politiker i ansvarsalliansen och i oppositionen upplever att Östgöta Corresponden-
ten tydligt väljer linje särskilt i frågor som rör stadsplanering och byggnationer. Om vi
återknyter till figuren på sidan 26 handlar det alltså om producentens åsikter och värde-
ringar som kommer till uttryck i tidningen i form av både öppna och dolda budskap.
Exempelvis nämner de hur Östgöta Correspondenten mycket medvetet drev en linje när
det fanns diskussioner om att bygga ett hotell vid Stångån. En av politikerna menade att
Östgöta Correspondenten agerade som ett åttonde parti. Andra exempel är hämtade från
den senaste tidens diskussioner kring byggnationer på det så kallade Holmenområdet och
diskussionen om att bygga ett höghus vid Drottningbron. Några politiker nämner också
beställar–utförar modellen som de anser att tidningen har en kritisk inställning till. Poli-
tikerna upplever att det kan vara problematiskt när tidningen driver en viss linje, eftersom
tidningen inte har samma kommunala helhetsbild eller helhetsansvar. Ett exempel är
kommunens försök att upphandla tomter där det sedan skall byggas bostäder för att min-
ska bostadsbristen. Då har, enligt flera politiker, Östgöta Correspondenten haft åsikter om
varje område som har diskuterats. Detta beskrivs exempelvis på följande sätt:

[…] man är ju mycket mer, man hoppar in och hoppar på saker och
tycker till i debatter och driver egna linjer. Jag kan ta det här med hur
man bygger hus på olika ställen i Linköping på ena eller andra sättet
där man ser hur tidningen då mycket medvetet väljer linje och släpper
fram utifrån det här, har inte samma egenkrav på att det här ska vara
sakligt från olika håll utan mycket mer att man själv vill få fram
budskap. (Politiker D)

Politikerna menar att tidningen belyser detta ur de närboendes perspektiv och inte utifrån
ett kommunalt perspektiv och den försöker att stoppa byggen. När medborgarna reagerar
på det som framkommer i tidningen menar politikerna att de också tvingas att ta hänsyn
till opinionen. Det kan vara på gott och på ont, eftersom det inte alltid, enligt politikerna,
är en rättvisande bild som framkommer i tidningen.

Politikerna menar att detta försvåras av det faktum att det bara finns en lokal dagstidning
och att medborgarna därför endast får Östgöta Correspondentens bild av den kommunala
verksamheten. De kommenterar också i detta sammanhang att det är många av medborg-



33

arna som läser Östgöta Correspondenten och att tidningen därför har ett ansvar för att föra
ut ett ”tillfredsställande” budskap. Det finns olika åsikter om hur pass väl Östgöta Corre-
spondenten hanterar det ansvaret. En av de kritiska kommentarerna i intervjuerna var
följande:

[…] så ser vi i enkäter som vi gör till kommuninvånarna som
kommunundersökningar då att de allra flesta har en bild av kommunen
och av den kommunala verksamheten genom den information de får i
Corren och det är ju ett väldigt stort ansvar. Och det är därför vi
kanske ibland tycker att man borde ta det ansvaret lite allvarligare.
(Politiker F)

Tidningen har enligt politikerna inflytande i politiken eftersom den har möjlighet att
skapa starka opinioner. På frågan om Östgöta Correspondenten har något inflytande i
kommunpolitiken svarade en av politikerna så här:

Ja, det är ju att starta opinioner. Kraftfull opinion och det ju också
mest i form utav. Det som har varit mest känt på senare tid det är då
just husbyggnad. Man betraktar sig ju som att de stoppade
hotellbygget på Stångåstranden och det kan man nog säga att de
gjorde. Och sen i olika sådana här frågeställningar så kan man nog
säga att de har ett starkt inflytande för de skapar sig ju opinioner med
sitt sätt att hantera frågor. För när de gör de så skriver de ju en
nyhetsartikel så följer de upp med ledarartikel. Sedan kan de ju
fortsätta i krönikeform kan man säga att skriva och trycka på.
(Politiker A)

Således poängterar även politikerna i Linköping lokaltidningens eller Östgöta Correspon-
dentens centrala roll i masskommunikationsprocessen och att det som skrivs i tidningen
påverkar medborgarna. Politikerna understryker detta särskilt som Östgöta Corresponden-
ten har en monopolställning i kommunen. Tidningen är den enda lokaltidningen och
övriga media TV, radio och Internet står sig inte riktigt i konkurrensen med Östgöta
Correspondenten menar politikerna. Dels på grund av att det är olika media. TV och radio
kan inte behandla frågor lika ingående som en tidning. Dels på grund av att de inte har
samma täckningsgrad. Alla har exempelvis inte lokal TV. Om Östgöta Correspondenten
bestämmer sig för att fokusera på ett visst politiskt område och har åsikter och vinklar på
olika sätt det specifika området så får det ett stort genomslag bland allmänheten anser
politikerna. I och med att en stor del av medborgarna får en bild av kommunen och den
kommunala verksamheten genom den information de får av Östgöta Correspondenten så
har tidningen ett inflytande indirekt på kommunpolitiken. En politiker beskriver Östgöta
Correspondenten som ett kontaktcentrum som medborgarna vänder sig till och av den
anledningen bör politikerna alltid ta hänsyn till det som står i tidningen.

[…] men man ska naturligtvis ta del av det som tidningen förmedlar
därför att tidningen är ju en slags kontaktcentrum som folk vänder sig
till, […] Och det är ju ett väldigt viktigt instrument för oss politiker
att ta till oss detta för vi hinner ju inte träffa alla människor och att det
finns journalister också som fångar upp stämningar och synpunkter
och skriver händelser i lokalsamhället. Det är oerhört viktigt för
politiker att ta vara på detta och sedan värderar det själv. (Politiker G)

Politikerna efterfrågar mer djupgående och undersökande artiklar. De menar att reportage
ibland är ryckta ur sitt sammanhang och på det sättet ges en skev bild av verkligheten till
medborgarna. En politiker tolkade avsaknaden av denna typ av artiklar som om Östgöta
Correspondenten försöker att konkurrera med övriga media i regionen som inte är tid-
ning, utan radio, TV och Internet, vilka kan publicera sitt material snabbare och i en mer
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kortfattad form. När tidningen inte har ett helhetsperspektiv, utan bara vinklar från ett
håll, försvåras den diskussion som politikerna efterfrågar. De vill ha en rapportering ur
olika perspektiv med ett faktaunderlag så att medborgarna kan ta ställning utifrån fakta
med synpunkter från olika håll. En av politikerna uttryckte detta på följande sätt:

Då lyfter man inte i helhetsfrågan, utan man tar en liten bit i taget och
det har man gjort, har man jobbat med helhetsbiten kan man se att det
här är faktiskt bra för helheten att man gör sådana förändringar, men
man har väldigt svårt att få ut helhetsbudskapet. Jag behöver ju inte ha
rätt i att helhetsbudskapet var bra. De kan ju visa att jag hade fel, men
man försöker inte ens ta upp det. (Politiker D)

Tidningen fokuserar på vägar, byggnationer och liknande frågor som enligt politikerna är
”lätta” att skriva om, som är ”lätta” att skapa en opinion kring och som är ”lätta” att för-
klara och beskriva för läsarna. Mer komplicerade förhållanden, vilket det ofta handlar om
vad gäller mer ”mjuka” frågor såsom utvecklingen inom äldreomsorgen eller inom skolan
skriver inte tidningen om i särskilt stor utsträckning enligt politikerna. Den politiker som
tog detta som exempel är emellertid självkritisk och tar åt sig ansvaret för det till viss del
och menar att det är politikernas ansvar att göra komplicerade frågor begripliga för media
för att de i nästa led ska kunna föra ut budskapet till medborgarna. Utvecklingstakten är
också långsammare i en process där en verksamhet långsiktigt ska utvecklas än byggtiden
för ett hus eller en väg och av den anledningen är det också lättare att spegla det senare.

Sammanfattning av politikernas uppfattning om budskapets väg till medborgaren

Politikerna, i både Motala och Linköping, kritiserar inte respektive lokaltidning för dess
urval av händelser, ämnen och information. Däremot är de kritiska till sättet att spegla
detta, vilket i och för sig också kan sägas vara en del av urvalet. Politikerna, både i Lin-
köping och Motala, återkommer hela tiden till den saknade helhetsbilden. De reagerar på
att tidningarna vinklar nyheter, som handlar om den kommunala verksamheten, på ett sätt
som gör att alla fakta inte kommer fram. Följden blir enligt politikerna att tidningen inte
alltid ger en rättvisande bild. I Motala menar politikerna att det också finns en stark nega-
tiv vinkling av all kommunal verksamhet och där är politikerna lite vassare i sin kritik.
Politikerna i båda kommunerna menar att det är svårt att få tidningarna att, i ett övergrip-
ande perspektiv, skriva om satsningar som påverkar framtiden i kommunerna.

Det framkommer i intervjuerna med politiker i både Linköping och Motala att politikerna
upplever att lokaltidningen har en mycket central roll i kommunikationsprocessen och
därför anser de också att tidningen har ett stort ansvar. Tidningen fungerar i deras ögon
många gånger som ett åttonde parti. Det finns även likheter när det gäller deras åsikter om
att tidningen har ett ansvar att förmedla nyheter på ett visst sätt. Flera av politikerna
trycker på att tidningens skall erbjuda en tillfredsställande och objektiv spegling och
några av politikerna är kritiska mot tidningens sätt att värdera verksamheten. Det är
emellertid problematiskt, eftersom det är svårt att bedöma vad som är objektivt. Frågan är
ju i vems ögon det ska vara objektivt? Tidningarna är borgerlig respektive liberal och där-
för inte neutrala. De gör ett urval i sin nyhetsrapportering och tidningarnas ägare har
värderingar vilket återspeglas till exempel i tidningarnas ledare. Man kan också tänka sig
att media har ett arbetssätt som påverkar nyhetsrapporteringen. Media skildrar i stor ut-
sträckning dagsbilder och då finns inte utrymme för den efterfrågade fördjupningen.

Jag upplever att politikerna uttrycker en frustration över att de dels inte har någon större
möjlighet att påverka det budskap som de sänder genom lokaltidningen, dels att tidningen
är kanske det enda eller åtminstone det bästa sättet att nå ut till majoriteten av medborg-
arna. Politikernas vanmakt har sannolikt sin bakgrund i kommunens förändrade roll som
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jag beskrev i kapitel två. Det handlar om politikernas behov av att föra en dialog med
medborgarna om den kommunala verksamheten och de prioriteringar som politikerna gör.
Följande citat anser jag sammanfattar bilden både i Linköping och Motala på ett bra sätt:

Jag skulle vilja att det framgick för kommuninvånarna att kommunen
bedriver väldigt allsidig verksamhet, att politiska beslut i nämnder och
styrelser, det har bäring på människor vardagsliv i Motala i hög
utsträckning. Och det är lite svårt att förklara sammanhangen så alltid.
Vi har ju inte så många kanaler som politiker och det är ju just i dialog
eller i intervjuform i debattform i massmedia eller så. Då kan vi lägga
en liten del av vår syn på det, men massmedia ger trots allt, formar
trots allt bilden som Motalaborna har. Så är det. (Politiker I)

Relationen mellan politiker och lokaltidningen är sålunda inte helt okomplicerad. Struk-
turen i nätverket av politiker och journalister är påfallande lika i de två studerade kom-
munerna och problematiken är densamma till stor del.

En skillnad mellan Linköping och Motala är att politikerna i ansvarsalliansen i större ut-
sträckning upplever att de har möjlighet att influera tidningen att skriva om de frågor som
de anser angelägna att få uppmärksamhet om, samtidigt som oppositionen i Linköping
inte verkar ha samma utrymme. Detta kan delvis förklaras av den mediastrategi som an-
svarsalliansen har satsat på. Politikerna i ansvarsalliansen kan i viss utsträckning påverka
vad tidningen skriver om, men de kan inte påverka hur tidningen skriver. Därför är exem-
pelvis även ansvarsalliansens politiker kritiska till tidningens sätt att beskriva den kom-
munala verksamheten i ett detaljerat perspektiv där alla fakta inte kommer med. I Motala
upplever inte majoritetspolitikerna att de har denna möjlighet att influera tidningen att
skriva om vissa frågor. Om de vill väcka frågor måste de gå via debattsidan i tidningen.
Vad denna skillnad härrör från diskuteras i nästa kapitel.
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5 Makten över budskapet – en förklaring av nätverksstrukturen
Hur har politikerna agerat i förhållande till media för att hantera den här situationen med
ett som politikerna upplever ibland förvanskat, ofta ofullständigt eller fragmentariskt bud-
skap som når medborgarna? Varför ser strukturerna ut som de gör i de två kommunerna?
Den skillnad mellan nätverken i de båda kommunerna som beskrevs ovan förefaller enligt
den här studien kunna förklaras med kommunala mediastrategier. Linköpings kommun
har under de senaste åren utvecklat och satsat stort på en media- och informationsstrategi.
Motala kommun som drabbades av en av Sveriges största kommunskandaler håller fort-
farande på att återhämta sig och försöker att skapa nytt förtroende från både medborgare
och media. Några av politikerna ger uttryck för att det finns behov av en mediastrategi
och Motala kommun har från och med årsskiftet 2000/2001 anställt en journalist som
skall arbeta med en media- och informationsstrategi. Förhoppningen är att strategin skall
leda till bättre och mer ordnade kontakter mellan politiker och journalister.

Politikernas strategier eller avsaknad av strategier påverkar också strukturen i nätverket
av politiker och journalister. Det handlar om vem som har makt över budskapet som når
medborgarna. Media har stor makt över budskapet och det gäller för politikerna att för-
söka hantera den makten och samtidigt skapa sig ett eget handlingsutrymme. Stewart R.
Cleggs teori om maktens cirklar eller maktens kretslopp, som återges i det följande,
möjliggör analys av strategiers betydelse i ett nätverk av aktörer.

Maktens cirklar – makt i ett nätverksperspektiv
I strukturella analyser av politik förklaras, som jag beskrev i kapitel tre, fördelningen av
makt mellan olika aktörer i ett socialt system med att aktörerna har olika position i ett
eller flera nätverk (Knoke, 1990, s. 9–10). Makt är inte något som en aktör har medfött,
utan det är något som uppstår i interaktionen med andra aktörer i vissa situationer. Poli-
tiska analyser är vanligtvis inriktade på att beskriva de faktorer som förklarar förändring-
arna i maktförhållandena (Knoke, 1990, s. 1–3). En aktörs makt är avhängig aktörens för-
måga att medvetet påverka andras attityder och beteenden. Denna förmåga är i sin tur be-
roende av att aktören har en framskjuten position i nätverk där värdefull information och
knappa resurser kan flyttas från en aktör till en annan. Aktörernas positioner bestäms av
hur beroende de är av andra positioner för att få tillgång till dessa nödvändiga resurser.
Avgörande är också vilka indirekta kontakter aktörerna har till andra aktörer, eftersom de
kan utgöra hinder eller möjligheter för att uppnå uppsatta mål. Möjligheten att utbyta re-
surser och information bestämmer till stor del olika aktörers relativa makt i nätverket.
Generellt sett så har en aktör större makt om andra aktörer är beroende av densamma för
att få information eller resurser av olika slag som de andra aktörerna inte kan få någon
annanstans ifrån (Knoke, 1990, s. 9–10).

Stewart R. Clegg har i sin teori om ”maktens kretslopp” eller som jag valt att översätta
den ”maktens cirklar” åskådliggjort och fördjupat dessa tankar på ett intressant sätt.
Maktteoretiker har traditionellt, som jag har varit inne på förut, diskuterat makt utifrån
antingen ett aktörsperspektiv eller ett strukturellt perspektiv. Aktörsperspektivet utgår
från att aktörens egenskaper är avgörande för dess maktposition. En aktör har möjlighet
att skapa sig makt genom att agera på ett visst sätt. I det strukturella perspektivet har inte
aktören den möjligheten, utan dess maktposition är beroende av strukturella faktorer utan-
för aktörens kontroll. Clegg tar som utgångspunkt för maktdiskussionen en nätverks-
struktur där både aktören med medvetna strategier och strukturen har betydelse för
aktörens maktposition i nätverket. Utgångspunkten är att aktörerna deltar i ett invecklat
spel om resurserna, det vill säga det pågår en dragkamp om resurserna och aktörerna är i
detta spel mer eller mindre komplext organiserade (Clegg, 1989, s. 20). Med hjälp av
Cleggs teori om maktens cirklar är det möjligt att studera hur olika aktörer använder de
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resurser som finns för att skapa nätverk och allianser utifrån egna intressen för att nå upp-
satta mål.

Clegg har inspirerats av maktteoretiker som Lukes, Foucault samt Laclau och Mouffe
(Clegg, 1989, s. 175–177, 182–185). Med Lukes diskussioner kring en tredje dimension
av makt, vill Clegg lyfta fram att makt är kopplat till olika aktörers intressen. (Den en-
dimensionella makten fokuserar på själva beslutsfattandet i frågor där det finns intressen
som står i konflikt med varandra. Den två-dimensionella makten fokuserar på förståelsen
av icke-beslut, att vissa beslut inte fattas för att aktörerna vill undvika konflikt.) Aktörer-
nas intressen finns indirekt i de två andra dimensionerna, men Lukes tredje dimension
lyfter fram vikten av aktörernas intressen ytterligare (Clegg, 1989, s. 90–92). Jag tänker
inte gå in på denna teoribildning (Lukes 1974) närmare, utan endast kort beskriva en del
som Clegg har hämtat från Lukes. Lukes teoribildning innefattar den en-dimensionella
och två-dimensionella makten, men han kritiserar dessa och har därför lagt till en tredje
dimension. Lukes menar att aktörer medvetet väljer mellan olika alternativ (exempelvis
politiska beslut), men att strukturen i det system som aktörerna verkar inom också på-
verkas av aktörernas omedvetna handlande som skapar mönster eller en praxis för hur
aktörerna skall agera. Att strukturen ser ut som den gör beror alltså framför allt på olika
sociala och kulturella mönster (praxis om hur man går tillväga) som påverkar aktörernas
sätt att agera eller inte agera (Lukes, 1974, s. 21–22). Lukes definierar makt på följande
sätt: Aktör A har makt över aktör B när A påverkar B på ett sätt som inte överensstämmer
med B’s intressen (Lukes, 1974, s. 34).

Foucaults koppling mellan makt (i betydelsen disciplin) och produktionsteknik är också
central i Cleggs analysmodell. Foucault menade till skillnad från marxistiska maktteoreti-
ker att disciplinär makt inte hade uppkommit genom arbete i fabriker (att arbetarna tving-
ades till disciplin när de arbetade i fabrik istället för på den egna gården). Han menade att
makten som utövades på fabriker inte hade något med själva arbetet att göra, utan att tek-
niken att disciplinera hade hämtats från statliga institutioner exempelvis fängelser. Makt
handlar enligt Foucault om att skapa lydiga undersåtar. Vad Foucault menar, och då
knyter han an till Webers och Marxs tankar, är att maktutövning för att skapa disciplin
har att göra med nya diskurser inom teknik, medicin, administration som sprids till andra
miljöer. Individer disciplinerar sig själva när de anpassar sig till produktionsapparaten
och organisationen. Foucault menar att fängelsesystemet är ett talande exempel på ett
maktinstrument. Själva organisationen har skapat maktförhållandena och de upprätthålls
av personalen (vårdare, psykologer, utbildare, etc.) och även av fångarnas arbete i fängel-
set. Arbetet skapar ett schema för individuell underkastelse och anpassning till produk-
tionsapparaten (Clegg, 1989, s. 175–177, Foucault, 1974).

Från Laclau och Mouffe har Clegg hämtat inspiration till tankarna om makten i cirklar.
Cleggs tolkning är att Laclau och Mouffe har inspirerats av pluralismen och Foucaults
analyser och att de, precis som Foucault, menar att makten inte nödvändigtvis behöver
komma från ett enda centrum. Framför allt riktar de, som Clegg upplever det, kritik mot
den marxistiska maktanalysen och menar att denna typ av analys hindrar forskaren från
att se maktrelationer som inte har att göra med staten, kapitalet och ideologin. Clegg
menar att de inte, till skillnad från Lukes, anser att makt är direkt kopplat till vissa aktör-
er, inte heller som Foucault att makt är kopplat till direkta handlingar. Istället menar de att
makt är de sätt på vilka aktörer och deras agerande i en viss avgränsad struktur kommer
till uttryck. Det finns inga fixerade relationer, utan de ändras hela tiden, men om vissa
värden (vilken betydelse olika idéer eller olika aktörer har) upprepas och befästs leder
detta till att ett visst tillvägagångssätt blir praxis och att vissa aktörer eller relationer
blir mer betydande. Det är denna bekräftelse som är själva makten (Clegg, 1989, s. 183).
Cleggs maktteori kan sammanfattas i följande modell:
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Figur 7. Maktens cirklar enligt Stewart R. Clegg

Fokus Nivå Typ av Maktens cirklar
makt

Tillfälliga Aktörens Orsaks-
makt- handlings- mässig
relationer utrymme*

kontrollerar/tävlar om
befästa/förändra

Informella Social Makt utifrån   Obligatorisk
institutioner integration position   passeringspunkt/
(spelregler)   grindvakt      skapar/återskapar

     underlättar/hindrar

Övervälde System- Underlättande/
integration befrämjande möjliggör/omöjliggör

*En aktör kan vara en organisation eller en individ och aktörens handlingsutrymme avser
handlingskraften, det vill säga aktörens förmåga att driva igenom sina intressen.

Källa: Clegg, 1989, s. 214 (Egen översättning av begreppen)

Om vi tar utgångspunkten i de sociala relationerna så avgör de en aktörs (en organisa-
tions, en individs) handlingsutrymme, det vill säga aktörens förmåga att driva igenom
sina intressen. Denna förmåga är också helt avgörande för hur aktören lyckas utnyttja de
medel som står till buds för att kontrollera de resurser som är avgörande för att nå det
resultat som avses. Lyckas en aktör att kontrollera de avgörande resurserna så lyckas
aktören också driva igenom sina intressen. En aktörs makt är beroende av vissa faktorer
och alltså orsaksmässig, det vill säga det ena ger det andra. Maktförhållandena i denna
cirkel innebär ”makt över”, aktör A har makt över aktör B. Med makt följer också mot-
stånd, aktör B opponerar sig mot aktör A. Detta visas i modellen genom pilarna som går
åt vänster (Clegg, 1989, s. 208, 215).

Denna första cirkel, som berör den tillfälliga makten, är den som oftast studeras i makt-
analyser (Clegg, 1989, s. 213). Se exempelvis Rhodes teori som beskrevs i kapitel tre.
Detta är också en traditionell modell som återfinns i statsvetenskaplig teoribildning om
den politiska processen eller policyprocessen, som tar sin utgångspunkt i David Eastons
modell från år 1965 över det politiska systemet. Denna klassiska ”input–output modell”
beskriver policyprocessen på följande sätt. Det politiska systemet påverkas av olika om-
världsfaktorer och förändringar i samhället, exempelvis ekologiska, biologiska och soci-
ala, både på nationell och internationell nivå. Dessa utgör både krav och möjligheter för

Sociala
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Rådande förhållanden
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        Kontroll

Resultat

Regler som bestämmer
betydelsen av olika
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Exogena
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Innovationer  i
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disciplin
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det politiska systemet som omvandlar dessa till beslut och åtgärder, vilka i sin tur påverk-
ar omvärldsfaktorerna som skapar nya krav och möjligheter för det politiska systemet
(Easton, 1965, s. 110–112).

Figur 8. David Eastons modell över policyprocessen

Omvärld/ Input  Output Omvärld/
Miljö Miljö

Källa: Easton, 1965, s. 110–112

I Cleggs modell kan egentligen en pil ritas som går från ”resultat” tillbaka till ”de sociala
relationerna” som beskriver återkopplingen. Resultatet befästs i de sociala relationerna.
För att illustrera detta kan vi använda den politiska processen. Låt oss ta skolan som
exempel. De ansvariga politikerna har uppmärksammat den dåliga skolmiljön på en av de
kommunala skolorna, både vad gäller undervisning och växande sociala problem med
mobbning och så vidare. Detta förklarar politikerna med att det är brist på lärare och nu
vill de ge ökade resurser till just den skolan. För att lyckas med det måste de först och
främst skapa majoritet för beslutet och sedan också få fram medel för att möjliggöra detta.
De måste skapa sig ett handlingsutrymme som gör att de får kontroll över de nödvändiga
resurserna. Om de lyckas driva igenom beslutet, det vill säga om de kan skapa majoritet
för beslutet och dessutom frigöra medel så kommer det också att påverka skolmiljön och
undervisningen. Jag uppfattar det som att de sociala relationerna kan tolkas på två sätt.
Dels handlar det om strukturen mellan politikerna och huruvida majoritet för beslutet
skapas eller inte. Dels kan de sociala relationerna ses som skolmiljön, att beslutet direkt
påverkar skolmiljön, de sociala relationerna. Fortsättningsvis ser jag de sociala relation-
erna som bestående av de olika aktörerna som både är politiker och journalister.

Makten i den första eller den översta cirkeln är emellertid tillfällig. Den beror på till-
fälliga förhållanden och tillfälliga aktörer. För att analysera hur en aktörs makt kan
befästas eller förändras menar Clegg att vi måste gå ett steg längre, till nästa nivå, den
sociala integrationen. Avgörande för om den tillfälliga makten befästs eller förändras är
grindvakterna (se sidan 26). Clegg kallar dessa för obligatoriska passeringspunkter
(”obligatory passage points”) På denna nivå handlar det om en social integration, om
sociala spelregler eller informella institutioner. Detta innebär att aktörerna agerar omed-
vetet efter oskrivna lagar som skapar vissa strukturer.

Den obligatoriska passeringspunkten utgör en tolkningsram för de spelregler som finns i
nätverket eftersom all aktivitet kanaliseras genom denna (Clegg, 1989, s. 225). Clegg
jämför detta sociala spel med schackspel. Han påpekar emellertid att ett socialt spel sak-
nar de förutsättningar som gäller för schack, eftersom ett socialt spel är mycket mer öm-
tåligt, tvetydigt, oklart och beroende av tolkningar. Utfallet i det sociala spelet ändrar hela
tiden förutsättningarna och aktörerna har olika mycket makt. För att fortsätta parallellen
med schackspelet så har drottningen från början av spelet andra förutsättningar än bond-
en, eftersom hon har en annan position, ett annat handlingsutrymme. Att drottningen har
denna fördel är en del av spelets regler. Låt säga att detta inte är definitivt, att det finns
oklarheter om att det verkligen förhåller sig på det sättet. Då måste reglerna befästas så att
de blir legitima för alla involverade och det är det som sker i den sociala integrationen
(Clegg, 1989, s. 209–210).

Det politiska
systemet
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Det är här som aktörernas strategier är centrala, hur aktörerna agerar för att få andra
aktörer att inta samma ståndpunkt (Clegg, 1989, s. 215). Denna del av teorin är till stor
del byggd på en teori som skapats av Michel Callon, Bruno Latour (och deras kollegor
vid Centre de Sociologie de l’Innovation i Paris) som Clegg refererar till. Med hjälp av
denna teori vidgar Clegg maktperspektivet till att omfatta även den sociala integrationen.
Denna ansats fokuserar på hur olika aktörer försöker skapa handlingsutrymme utifrån sina
intressen och hur de genom olika strategier försöker att skapa och reproducera nätverk
som upprätthåller handlingsutrymmet. Ansatsen fokuserar också på hur aktörer omformar
resurser till nätverk som kännetecknas av kontroll, allianser, koalitioner och
motsättningar. Denna process sker i fyra steg.

En aktör försöker att få andra aktörer att inta samma uppfattning som aktören själv.
Aktören försöker att få andra att arbeta mot samma mål i syfte att öka sitt handlingsut-
rymme. Detta gör aktören genom att hävda att aktörens lösning är nödvändig för andra
aktörers problem. I nästa steg försöker aktören knyta till sig en annan aktör och på det
sättet kommer den förstnämnda emellan den aktör som aktören försöker rekrytera och en
tredje part. Aktören vill alltså rikta alla blickar mot sig och befästa att han/hon själv är
ledande och står för de bästa idéerna eller det bästa tillvägagångssättet. Härefter försöker
aktören skapa allianser och koalitioner som aktören försöker att fixera. Sista steget är en
mobilisering, vilket innebär ett antal metoder som den ledande aktören använder för att
försäkra sig om att de aktörer som nu representerar aktörens intressen verkligen arbetar
mot samma mål, att fixeringen står fast. Om de andra aktörerna väljer att gå samma väg
som den aktör som driver vissa idéer, om de väljer att anamma denna aktörs tillväga-
gångssätt, sätt att arbeta eller idéer då erhåller aktören ett större handlingsutrymme och
därmed en större makt. Aktören har befäst sitt tillvägagångssätt i den obligatoriska
passeringspunkten, eftersom de andra aktörerna valt samma tillvägagångssätt (Clegg,
1989, s. 204–205).

Strategier, ståndpunkter och koalitioner skapas med andra ord i den tillfälliga maktens
cirkel, men befästs eller förändras på nästa nivå, i den sociala integrationen. En ledande
aktör försöker alltid att befästa sin uppnådda position i den obligatoriska passeringspunk-
ten, men när andra aktörer försöker att skapa större handlingsutrymme försöker de också
att förändra den obligatoriska passeringspunkten. Det är emellertid svårare för andra
aktörer att förändra den obligatoriska passeringspunkten än vad det är för den ledande
aktören att befästa sin position och upprätthålla den obligatoriska passeringspunkten
(Clegg, 1989, s. 226). Detta beror enligt Clegg på att de aktörer som inte har makt, inte
kollektivt kan organisera sig, vilket i sin tur beror på att de innesluts i en gemensam och
fördelande makt som kontrolleras av andra. Det innebär att den ledande aktören sitter på
resurserna och att vissa aktörer inte får de resurser de behöver. Detta beror antingen på att
aktörerna utan resurser inte känner till spelreglerna eller att de känner till spelreglerna,
men inte accepterar dem. De kanske inte vill ha resurser från motståndaren (den ledande
aktören). De har heller kanske ingen kunskap om andra aktörer som inte heller har resurs-
er, med vilka aktören skulle kunna alliera sig med för att få större handlingsutrymme. På-
tryckningar från enstaka aktörer kan oftast den ledande aktören hantera genom att trycka
ned det eller genom att värva aktören. Det kan också bero på att aktören faktiskt är iso-
lerad och därför inte har någon kunskap om andra aktörer. Detta beror enligt Clegg också
på tillfälligheter, att aktörer inte träffas eller inte är intresserade vid samma tidpunkt.
Även om aktörerna har kunskap om varandra är det inte säkert att de vill alliera sig. De
kanske upplever att kostnaden för att göra det blir för stor. De kanske upplever att chan-
sen att lyckas är så pass liten att det inte är värt det, att det i ett sånt läge finns en risk för
att de andra aktörerna inte står fast vid det överenskomna utan enbart ser till egna intres-
sen. På så sätt är denna process den omvända från Callon & Latour’s ansats ovan (Clegg,
1989, s. 220–222).
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Den sociala integrationen verkar således för att stabilisera rådande strukturer, men det är
vissa faktorer som orsakar förändringar i maktstrukturen. Detta förklaras av Clegg genom
institutional isomorphinism (efter DiMaggio och Powell, 1983), vilket handlar om hur en
innovation anammas av majoriteten av aktörerna i en viss struktur. Den centrala frågan är
vad som institutionaliseras, vilket i sin tur beror på hur aktörerna tolkar nätverket i de
processer som ovan beskrivits. DiMaggio och Powell identifierar olika förändringsmeka-
nismer i form av tre processer av tvingande påtryckningar, härmande påtryckningar,
normativa påtryckningar.

Tvingande påtryckningar kommer vanligtvis från en central aktör i nätverket som ut-
nyttjar beroende aktörer i nätverket. Den aktör som har möjlighet att driva igenom sina
önskemål, beroende av de rådande förhållandena i de tillfälliga maktrelationerna, orsakar
också en förändring av spelreglerna. Ett exempel är statliga aktörer som driver igenom
lagstiftade beslut som exempelvis kommunerna måste anpassa sig till. Detta gör att
aktörerna (i exemplet kommunerna) blir homogena till stor del och de påverkas inte i lika
stor utsträckning av teknisk utveckling och annan extern påtryckning. Alla former av
samordning och kontrollmekanismer i den sociala integrationen befäster maktstrukturen i
en given grupp av aktörer. Det kan också vara så att för att aktörerna ska erhålla resurser
så måste de anpassa sig till de spelregler som ursprungligen är satta av den aktör som har
störst makt. De måste exempelvis genomföra vissa saker eller tillägna sig vissa metoder
(Clegg, 1989, s. 227–228). I den svenska förvaltningen finns det exempelvis ett relativt
stort utrymme för så kallad organisationsstyrning, det vill säga att staten har relativt stor
makt att styra lägre förvaltningsnivåer (exempelvis kommunerna) genom föreskrifter och
anvisningar (Lundquist, 1992, s. 99).

Härmande påtryckningar innebär att en aktör härmar en annan aktör. Ett exempel är häm-
tat från Australien där majoritetspartiet tog oppositionens bästa politiska ståndpunkter och
gjorde de till sina egna, vilket försvårade oppositionspolitiken avsevärt. Att på så sätt sta-
bilisera spelreglerna skapar inga innovationer. (Clegg, 1989, s. 228–229).

Normativa påtryckningar uppnås oftast genom professionalisering. En viss diskurs eller
ett sätt att tolka vissa fenomen sprids från inflytelserika organisationer till organisationer
som anställer personer med en viss profession. På så sätt ser dessa till att fenomenen
tolkas på samma sätt även där (Clegg, 1989, s. 228–229).

Systemintegrationen, den tredje cirkeln, innebär att vissa aktörer får ett större handlings-
utrymme och vissa får mindre handlingsutrymme beroende på att de får mer eller mindre
strategisk betydelse i takt med förändringar i produktionsteknik och disciplin. När det
gäller denna cirkel, systemintegrationen, har Clegg hämtat inspiration från Foucault som
jag nämnde ovan. Det handlar alltså om att med en viss produktionsteknik följer en viss
disciplin, en viss makt. Foucault utgår ifrån organisationen i fängelser som skapar en viss
sorts disciplin som upprätthålls av personalen i fängelset tillsammans med den produk-
tionsapparat, det arbete, som fångarna tvingas till (Foucault, 1974). Clegg menar att om
en ny produktionsteknik införs, om löpande bandsteknik införs i produktionen av en viss
produkt eller om distansarbete införs för viss produktion av tjänster så förändras discip-
lineringen. Löpande bandstekniken ställer krav på att de som arbetar vid det löpande
bandet kan hålla ett visst tempo. Distansarbete som möjliggjorts genom datorernas inträde
i våra hem ställer också andra krav på disciplin. Clegg menar att de rådande maktstruk-
turerna alltid är öppna för påverkan av denna typ av produktionsförändringar som hör
ihop med innovationer. Ny teknik/innovationer kan skapa nya obligatoriska passerings-
punkter som underminerar rådande strukturer (Clegg, 1989, s. 232). Denna del av Cleggs
teorimodell kommer inte att användas i någon större utsträckning i analysen och därför
beskrivs den inte närmare.
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Den sociala integrationen och systemintegrationen kan alltså ses som de vägar genom
vilka maktpositionerna i kampen om resurserna stabiliseras i den obligatoriska passer-
ingspunkten. Förändringar i både den sociala integrationen och systemintegrationen kan
vara endogena eller exogena. En endogen förändring är en förändring i den tillfälliga
makten vilken leder till en förändring av nätverksstrukturen eller en förändring av pro-
duktionsteknik och disciplin vilken leder till detsamma. En exogen förändring är bero-
ende av oförutsedda förhållanden som förändrar kunskap och makt i den sociala integra-
tionen eller systemintegrationen (Clegg, 1989, s. 224).

Tolkningar av nätverksstrukturerna i Linköping och Motala
Utifrån denna teoretiska modell avser jag beskriva hur olika politiker hanterar situationen
när lokaltidningen har blivit nästan den enda vägen att nå ut till majoriteten av medborg-
arna, hur de utnyttjar och hanterar resurserna i nätverket, vilket i detta fall är information.
Det handlar om den information som politikerna ger till tidningen, som de vill få ut till
medborgarna. Vad händer i relationerna mellan politikerna och journalisterna? Vilka är
politikernas intressen och hur har de agerat i förhållande till lokaltidningen? Vem kon-
trollerar resurserna, det vill säga informationen eller budskapet som slutligen skall nå
medborgaren? Hur påverkas de etablerade nätverken av detta?

Om vi utgår från Cleggs teori och den modell som presenteras på sidan 38 så har vi ett
antal politiker som är valda på uppdrag av medborgarna för att ansvara för den kommu-
nala verksamheten och ett antal journalister på lokaltidningen. Dessa utgör de sociala
relationerna för att återknyta till Cleggs teori. Det är den tillfälliga maktens cirkel och det
handlar om att få ut information till medborgarna om vad som händer i policyprocessen,
vilka beslut som fattas och hur det påverkar medborgarna. Den politik som politikerna i
majoritetsställning driver och som oppositionens politiker många gånger har åsikter om,
vill politikerna kommunicera med medborgarna.

Det handlar om hur politikerna agerar för att hantera masskommunikationsprocessen där
lokaltidningen är en central aktör. Det politiska systemet finns inte isolerat i samhället,
även om många medborgare kanske upplever det så. Media har kommit att bli en inflyt-
elserik aktör i den samhälleliga kommunikationsprocessen och jag vill hävda att i de
kommuner jag studerat har lokaltidningarna kommit att utgöra det som Clegg kallar den
obligatoriska passeringspunkten. Lokaltidningen är inte bara ett medium, utan också en
aktör. Tidningen lyfter frågor på ett speciellt sätt på ledarsidor och debattsidor och de har
möjlighet att vinkla eller på annat sätt lyfta frågor i nyhetsrapporteringen. Den enskilde
journalisten som aktör har också betydelse för den kommunpolitiska speglingen och vilka
kontakter som etableras har betydelse för tidningens kommunpolitiska spegling. Tid-
ningen kan också påverka på det sättet att politikerna är beroende av tidningen som ett
medium, det vill säga att tidningen utgör en kanal till medborgarna.

Eftersom lokaltidningen har kontroll över den obligatoriska passeringspunkten är det
också tidningen som bestämmer spelreglerna i den andra cirkelnivån i Cleggs modell, det
vill säga den sociala integrationen. I spelet om budskapet till medborgarna är det med
andra ord lokaltidningen som definierar spelreglerna och som ställer villkoren. Lokaltid-
ningen läses av de flesta av medborgarna i kommunerna, åtminstone upplevs det så av
politikerna. På så sätt upplever politikerna att tidningen har den avgörande möjligheten
att kommunicera med medborgarna, eftersom tidningen också har förmånen att få det
sista ordet. Politikerna upplever att det är lokaltidningen som sätter bilden av kommunen
och kommunpolitiken. Det faktum att en majoritet av medborgarna läser tidningen gör
också att politikerna upplever att de ständigt måste förhålla sig till det som tidningen
skriver. Detta bekräftar att tidningen utgör den obligatoriska passeringspunkten och
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bestämmer spelreglerna. Lokaltidningen har också möjlighet att bestämma vilka politiska
frågor som är viktiga och vilka politiker som är viktiga, vilket också befästs i Cleggs
andra cirkelnivå. Tidningarna väljer vilka frågor de vill fokusera på och på vilket sätt. De
väljer vilka politiker de vill lyfta fram som inflytelserika, vilka som är viktiga att få kom-
mentarer ifrån. Det förefaller finnas en frustration hos politikerna att det är på det sättet,
eftersom de upplever att tidningen är kanske inte det enda sättet, men i särklass det bästa
sättet att nå ut till medborgarna.

Samtidigt accepterar politikerna de spelregler som tidningarna skapat i förvånansvärt stor
utsträckning. De menar exempelvis att det är naturligt att tidningarna fokuserar mer på
vissa politiker än andra, att det tillhör spelets regler. Även tidningarnas, som politikerna
upplever, flyktiga dagsbild, avsaknad av helhetsbild och de djupgående reportage har
politikerna åsikter om, men flera av dem accepterar detta. Politikerna har lärt sig vad
tidningarna vill ha och försöker att erbjuda dem det. Det förefaller som om tidningarna
har kontroll över den obligatoriska passeringspunkten och därmed över den sociala
integrationen.

I de föregående kapitlen har jag visat hur de sociala relationerna ser ut i nätverket för att
använda Cleggs terminologi. Den situation som råder i maktens första cirkel är att vissa
politiker har mer utrymme i lokaltidningen än andra, vissa politiker blir i större utsträck-
ning kontaktade av journalisterna än andra. Kommunstyrelsens ordförande i båda kom-
munerna är den som är allra mest i fokus, därefter olika nämndordförande. Oppositionen
får jobba för att få sina frågor bevakade av media. Oftast är de hänvisade till debatt- och
insändarsidorna där de förvisso känner öppenhet från tidningens sida. Eftersom de i stor
utsträckning är ”förpassade” till debatt- och insändarsidorna har de inte lika stor möjlig-
het att nå ut till medborgarna. Ett reportage har i de flesta fall större genomslagskraft än
en debattartikel konstaterar politikerna.

Det handlar i stor utsträckning om att vinna lokaltidningens gunst och då vissa centrala
journalisters gunst. De tävlar, som Clegg uttrycker det, om den obligatoriska passerings-
punkten. Vissa politiker accepterar inte spelreglerna, vilket har gjort att de är utestängda
från all publicitet. De har kommit att bli isolerade aktörer i nätverket. Deras intresse av att
diskutera på debattsidorna är begränsat och då finns det bara ett alternativ och det är att
vända sig till ett annat medium även om det innebär att möjligheten att nå ut till den stora
allmänheten är betydligt mindre.

Det är ändå en viss skillnad mellan situationen i Linköping respektive Motala. I Linköp-
ing har politikerna i ansvarsalliansen arbetat utifrån en mediastrategi, vilken förefaller ha
påverkat nätverksstrukturen och politikernas möjlighet att påverka budskapen i masskom-
munikationsprocessen. I Motala har kommunskandalen påverkat relationerna mellan poli-
tiker och Motala Tidning och det har hittills inte funnits någon uttalad mediastrategi. Det
förefaller som om skillnaderna i kommunerna kan förklaras utifrån mediastrategier eller
avsaknad av mediastrategier. Det handlar alltså om politikernas försök att kontrollera det
budskap som skall nå medborgarna. De försöker förändra den obligatoriska passerings-
punkten och på det sättet skapa sig ett större handlingsutrymme, en större makt. De för-
söker förändra den obligatoriska passeringspunkten som lokaltidningen befäster och kon-
trollerar. (Se Cleggs modell sidan 38). De vill med hjälp av strategierna förändra spelreg-
lerna och påverka vad som anses som nyheter. De vill påverka det budskap om kommun-
politiken som når medborgarna. Att mediastrategier har betydelse kan vi se om vi jämför
situationen i Linköping, som har gjort en stor satsning på en media- och informations-
strategi, med Motala som inte har kommit dit än, men som känner ett behov av en media-
strategi.
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Vi har tagit tillbaka ett utrymme i det offentliga rummet

Linköpings kommun har utvecklat en media- och informationsstrategi under de senaste
åren, vilket förefaller ha varit en lyckad satsning enligt samtliga politiker i både ansvars-
alliansen och oppositionen. Den har inneburit att politikerna, huvudsakligen i ansvars-
alliansen till viss del kan påverka vilka frågor som tidningen väljer att skriva om. Infor-
mationschefen beskrev dagens situation med ett historiskt perspektiv på följande sätt:

Jag gjorde en liten historisk parallell tillbaka till tingsplatsen. Då var
det offentliga rummet där. Då hörde alla vad som sas om man talade
högt. Sedan så hade man torget, men då blev det genast lite stökigare
och stimmigare och man var tvungen att skrika högre. Men så
småningom blev det ju faktiskt så att tidningarna blev de som tog den
här funktionen av det allmänna mötet. Och så blev de en kraft jämlik
med de som hade stått och skrikit på torget, den politiska kraften och
media. Och idag så blev det nästan så att media blev kraftfullare än
politikerna. Men idag så menar jag då att i kraft av den nya tekniken
så kan fler nå ut med sin information och det är i den fasen som vi
befinner oss och många andra offentliga organisationer, att man alltså
har tagit tillbaka en del av det offentliga rummet. Så massmedia är
inte oemotsagda längre, utan vi kan ju gå ut med våra nyheter. De kan
gå ut med sina nyheter eller sina speglingar av våra nyheter, men vi
finns båda på arenan och det fanns vi inte förut. (Informationschefen)

Framför allt insåg politikerna efter förra valet med lågt valdeltagande att det var nöd-
vändigt att arbeta mer med att få ut information till medborgarna. Initiativet hade emeller-
tid kommit redan innan. Kommunstyrelsens ordförande hade i början av 1990-talet intro-
ducerat presskonferenser efter kommunstyrelsens sammanträden. Antalet presskonferens-
er utökades sedan även till andra nämnder som Tekniska nämnden, Barn- och ungdoms-
nämnden och Omsorgsnämnden. Med hjälp av strategin har politikerna i ansvarsalliansen
lyckats skapa ett större handlingsutrymme. Andra politiker fick upp ögonen för sättet att
agera med presskonferenser/pressinformation och politiker som ansvarar för olika nämn-
der har anammat sättet att agera och har på så sätt också fått större utrymme i media. De
har också fått del av de nödvändiga resurser som presstjänsten erbjuder. Initiativtagarna
till presstjänsten har alltså på det sättet lyckats att skapa en allians som stödjer sättet att
agera. Denna utveckling beskriver Clegg i sin teori med hjälp av Callon & Latour (se
sidan 40).

Idag finns det en kommunal presstjänst som leds av kommunens informationschef. En
informatör har också anställts på kommunen för att hjälpa framför allt ansvarsalliansens
politiker att informera media på ett bra sätt. Ytterligare en informatör kommer att an-
ställas inom kort. Presstjänsten bistår politikerna när de vill gå ut med information till
media och medborgarna. De bistår politiska nämnder, styrelser och utskott. De bistår
även oppositionen till viss del, även om det inte är lika mycket som majoriteten. Press-
tjänstens uppdrag är att i första hand bistå ansvarsalliansen konstaterar politikerna.

Presstjänsten överlägger med ordförande i nämnden inför nämndsammanträde om vad
som är aktuellt att informera media om, vilka frågor som det kommer att fattas beslut om
eller som kommer att diskuteras. Därefter skriver presstjänsten ett pressmeddelande och
kallar till presskonferens. Kommunen har övergått från att ha presskonferenser efter
nämndsammanträde till att ha det inför sammanträden. Enligt presstjänsten gör man så för
att underlätta journalisternas arbete och på så sätt också öka förutsättningarna för att få ut
den information som önskas. Presstjänsten kontaktar media om något ärende inte beslutas
som förväntat. Det är alltså en nämnd eller en styrelse som står bakom informationen,
men presstjänsten hjälper politikerna att nå ut med sitt budskap. Det gäller att informera
media på ett sånt sätt att de känner att de får något som de kan använda. Annars riskerar
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kommunen att journalisterna inte kommer tillbaka nästa gång menar de intervjuade i
presstjänsten. Av den anledningen ser presstjänsten också till att det finns politiker,
tjänstemän och människor som berörs av ett beslut som journalisterna kan intervjua. På så
sätt ges journalisterna en möjlighet att följa upp frågan eller beslutet från olika perspektiv.
Presstjänstens upplever att journalisterna anser att den information som presstjänsten er-
bjuder är ett bra underlag för journalisternas egen efterforskning. Presstjänsten underlättar
på så sätt att journalisterna slipper att gå igenom kommunala handlingar som inte alltid är
så lättillgängliga. Presstjänster bistår med en stor del av den grundläggande efterforsk-
ningen och gör komplicerade ärenden mer förståeliga. De kontaktar både politiker och
tjänstemän för att klargöra sådant som kan vara oklart i en kommunal handling för att
undvika missförstånd och för att möjliggöra att materialet kan presenteras på ett så enkelt
sätt som möjligt.

Presstjänsten tar, tillsammans med politikerna i ansvarsalliansen, även i pressmeddelande
och på presskonferenserna upp exempelvis oppositionens motioner som ansvarsalliansen
kanske inte stödjer, men som de ändå anser är bra att ta upp. Alternativa förslag från
oppositionen som presenteras i partiernas egna pressinformation läggs också med hjälp av
presstjänsten ut på kommunens hemsida där presstjänsten informerar. Där presenteras
också alla pressmeddelanden och pressinbjudningar, nya motioner och interpellationer
vilka framför allt då oppositionen står bakom. Med den nya tekniken i citatet ovan avses
just möjligheten att lägga ut information på kommunens hemsida som är tillgänglig för
alla.

På så sätt har politikerna i ansvarsalliansen genom presstjänsten lyckats att förändra den
obligatoriska passeringspunkten. De har som informationschefen beskrev i citatet ovan,
tagit tillbaka en del av det offentliga rummet. Detta kan dels förklaras av strategin, dels av
ansvarsalliansens framskjutna plats i nätverket. Det sistnämnda beror på att det är lokal-
tidningen som kontrollerar den obligatoriska passeringspunkten och som bestämmer vad
som är viktigt att diskutera och vem som är central att bevaka, det vill säga
ansvarsalliansen.

I mediastrategin ligger att kommunen skall ha ett ”öppet förhållningssätt” till media. Ett
framgångskoncept som i intervjuerna tillskrivs den avgående kommunstyrelseordföran-
den. Öppenheten menar de intervjuade i presstjänsten kännetecknas av att det både är
positiv och negativ information om kommunens verksamhet som tillhandahålls media. På
så sätt skapas ett förtroende för den information som kommunen levererar. När kommun-
en lägger korten på bordet så undviks spekulationer från media. Det är kommunens press-
tjänst som står för något slags kvalitetsmärke och har legitimitet hos journalister. Genom
att lägga korten på bordet på det här sättet har politikerna lyckas avväpna journalisterna.

Tanken är också att föregå media, att information om olika ärenden ska komma till media
innan politikerna blir uppsökta av media med kritiska frågor kring olika beslut. Tanken är
alltså att kommunen skall ha ”öppna kort” och direkt visa hur det ligger till i olika frågor
och ärenden. Presstjänstens arbete innefattar också att hålla politiker och anställda infor-
merade om vad som är på gång. Allt som går ut till media läggs också ut på kommunens
hemsida och på så sätt hålls politiker underrättade om vilken information som går ut från
olika nämnder. Det ger också oppositionen en möjlighet att agera. Anställda får på det
sättet också information från kommunen innan de får den via media.

Genom att informationsstrategin bygger på att tidigt informera media för att slippa att
politiker ställs mot väggen har kommunen också pressat media tidigare in i de politiska
processerna. Medias ambition är, enligt presstjänsten, att hela tiden föregå politikerna. De
vill vara ute så tidigt som möjligt. Presstjänsten upplever att journalisterna vill föregå
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presskonferenserna, vilket leder till en förskjutning av nyhetsspeglingen från det högsta
beslutande organet ner till den beredande nivån, det vill säga nämnder och beredningar.
Alltså till den nivå där inga beslut ännu är tagna. Det ser presstjänsten som en positiv ut-
veckling för då får medborgarna information om vad som är på gång i kommunen och
inte information om sådant som redan är beslutat. Förhoppningen är att detta stärker möj-
ligheten till demokratiskt inflytande. Genom hemsidan har kommunen sedan möjlighet att
informera allmänheten om vad som beslutas i olika ärenden, eftersom det inte alltid speg-
las i media enligt politiker och presstjänst.

Ansvarsalliansen har med andra ord lyckats att förändra spelreglerna. Den obligatoriska
passeringspunkten har förändrats. Idag har inte Östgöta Correspondenten lika stort ut-
rymme som tidigare, även om det fortfarande är mycket stort. Östgöta Correspondenten
agerar delvis annorlunda nu jämfört med tidigare och journalisterna har delvis anpassat
sig efter kommunens arbetssätt, vilket kan förklaras av kommunens förändrade arbetssätt
gentemot media. Med hjälp av kommunens presstjänst får de hjälp med bakgrundsmate-
rial och presskonferenserna erbjuder en mötesplats. Den obligatoriska passeringspunkten
är inte längre bara Östgöta Correspondenten, utan även presstjänsten. Den nya tekniken,
det vill säga Internet, har också möjliggjort denna förändring av den obligatoriska pas-
seringspunkten. Kommunen har idag möjlighet att lägga ut information på kommunens
hemsida som de tycker att Östgöta Correspondenten missar. Exempelvis informerar
presstjänsten om vilka beslut som fattas i olika frågor. Detta gör att kommunen har fått
större makt att nå ut med information till medborgarna. Det är med andra ord två faktorer
som förändrat den obligatoriska passeringspunkten. Dels har politikerna i ansvarsallians-
en lyckats skapa större handlingsutrymme och därmed också lyckats förändra passerings-
punkten. Dels handlar det om en förändring i den tredje cirkelnivån, i systemintegration-
en. Internet har möjliggjort en förändring av den obligatoriska passeringspunkten.

Clegg menar som jag tog upp på sidan 40 att det är svårare för andra aktörer att förändra
den obligatoriska passeringspunkten än vad det är för den ledande aktören att befästa sin
position och upprätthålla den obligatoriska passeringspunkten (Clegg, 1989, s. 226). Det
förefaller som om ansvarsalliansens strategi också inneburit att oppositionens politiker
har spelats ut till viss del. Oppositionens politiker har förvisso hjälp av presstjänsten, men
inte i samma utsträckning som ansvarsalliansens politiker eftersom presstjänstens upp-
drag huvudsakligen är att bistå ansvarsalliansen. Oppositionen har inte organiserat sig för
en samlad mediastrategi som jag uppfattar det. De kan inte påverka Östgöta Correspon-
denten och de kan inte påverka presstjänsten och de rutiner som skapats kring denna. Vid
presskonferenser är det ansvarsalliansens företrädare som svarar och det är inte säkert att
kommentarer från oppositionspolitikerna tas upp i Östgöta Correspondenten. På så sätt
kan man säga att oppositionspolitikerna har ett mindre handlingsutrymme jämfört med
politikerna i ansvarsalliansen, eftersom de inte har samma del i de nödvändiga resurserna
i Cleggs tillfälliga maktcirkel. De har inte samma utrymme i presstjänsten och på press-
konferenserna och från Östgöta Correspondentens sida förefaller det som att oppositions-
politikerna inte är lika intressanta som ansvarsalliansen. Majoriteten av politikerna anser
sig ha goda relationer till journalisterna och det är säkert så, men de måste hitta andra
vägar för att nå fram med budskapen. De måste försöka förändra den obligatoriska pas-
seringspunkten för att kunna få ett större utrymme och mer makt.

Att de aktörer som inte har makt, det vill säga oppositionen i det här fallet, har svårare att
förändra den obligatoriska passeringspunkten än vad det är för den ledande aktören att
befästa densamma beror enligt Clegg på att de aktörer som inte har makt, inte kollektivt
kan organisera sig, vilket i sin tur beror på att de innesluts i en gemensam och fördelande
makt som kontrolleras av andra. (Clegg, 1989, s. 220–222) Den ledande aktören som i det
här fallet är Östgöta Correspondenten bestämmer vad som är viktigt och vem som är
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viktig. Det förefaller finnas ett fokus på vissa politiker i ansvarsalliansen. Därför har an-
svarsalliansen också kunnat skapa sig ett eget utrymme i den obligatoriska passerings-
punkten som tidningen ytterst kontrollerar. Ansvarsalliansen har på det sättet fått del av
de nödvändiga resurserna och lyckats förändra den obligatoriska passeringspunkten.
Oppositionen däremot har inte samma utrymme i tidningen, det vill säga de saknar nöd-
vändiga resurser för att få ut budskapet till medborgarna. Clegg förklarar denna situation
med att aktörer utan resurser (oppositionen) antingen inte känner till spelreglerna eller att
de känner till spelreglerna, men inte accepterar dem. De kanske inte vill ha resurser från
motståndaren, den ledande aktören som i det här fallet både är Östgöta Correspondenten
och till viss del presstjänsten. De har heller kanske ingen kunskap om andra aktörer som
inte heller har resurser, med vilka aktören skulle kunna alliera sig för att få större hand-
lingsutrymme. (Clegg, 1989, s. 220–222) Vad gäller oppositionen i Linköping finns det
flera olika orsaker som jag ser det. Det finns ett exempel på en politiker som inte accep-
terar spelreglerna och på sätt har blivit en isolerad aktör som jag visade i kapitel tre. Vissa
politiker vill inte ha del av de resurser som presstjänsten erbjuder. Clegg menar att även
om aktörerna har kunskap om varandra så är det inte säkert att de vill alliera sig. De kan-
ske upplever att kostnaden för att göra det är för stor. De kanske upplever att chansen att
lyckas är så pass liten att det inte är värt det, att det i ett sånt läge finns en risk för att de
andra aktörerna inte står fast vid det överenskomna utan enbart ser till egna intressen.
(Clegg, 1989, s. 220–222). Vissa politiker är exempelvis inte intresserade av att alliera sig
med andra politiker eftersom de i viss utsträckning ändå är konkurrenter om medborgar-
nas röster på valdagen.

Vi måste skapa en mediastrategi

I Motala kommun känner politikerna att de har saknat en mediastrategi särskilt under den
turbulenta tiden under avslöjandena av vissa politikers affärer. Men även tiden efteråt har
inneburit frågetecken i relationerna mellan politikerna och Motala Tidning. Motala kom-
mun håller nu på att utarbeta en mediastrategi. Ett första steg har varit att anställa en jour-
nalist som ska arbeta med dessa frågor från årsskiftet 2000/2001. Presskonferenser har
förvisso hållits i samband med vissa nämndsammanträden, men det har inte funnits någon
som aktivt arbetat med arbetet runt dessa och verksamheten förefaller inte lika omfattan-
de som i Linköping. I alla fall är de inte lika centrala för kontakterna mellan politiker och
journalister som jag uppfattar det. Idag verkar politikernas egna kontakter med journalist-
er vara viktigare än de kontakter som möjliggörs genom presskonferenserna. Det handlar
många gånger om att skapa en förtrolig relation till någon journalist där utbyte av in-
formation kan ske på tryggt sätt. Relationerna verkar emellertid vara mycket på journa-
listens villkor. Således beskriver en av politikerna att:

Man lär sig naturligtvis journalisterna. Man ser ju hur de uppträder.
Det märker man ju snart hur de uppträder. Då får man ju anpassa sig
till det. […] Det är ju på oss och hackar på oss och ibland så säger
man ju inget. Då blir ju inte det något roligt. Ibland måste man ju säga
något när man träffar dem i alla fall. (Politiker O)

Det är hela tiden en balansgång och det verkar som om relationen är ganska bräcklig. I
Linköping har politikerna i ansvarsalliansen genom presskonferenserna i större utsträck-
ning kunnat influera journalisterna att skriva om frågor som de finner mest angelägna. I
Motala går journalisterna genom det kommunala diariet och bestämmer sig för vad de vill
skriva om, som det förefaller oavsett diskussioner med politiker om vad de vill lyfta fram.

I Motala är kampen jämn om resurserna i den tillfälliga maktens cirkel, eftersom Motala
Tidning har ett starkt grepp om den obligatoriska passeringspunkten. Ingen av politiker
har egentligen mer övertag än någon annan, även om det kan tyckas så eftersom Motala
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tidning i första hand vänder sig till kommunalråden. Detta är emellertid ett uttryck för de
spelregler som Motala Tidning skapat. Flertalet politiker i både majoriteten och opposi-
tionen menar att ett uttryck av Motala Tidnings spelregler är en stark personfixering.
Majoritetspolitikerna har, som politikerna upplever, ett större utrymme i Motala Tidning.
De har emellertid ingen möjlighet att påverka varken vad som skrivs, vilka frågor som
tidningen tar upp eller hur det skrivs. Inför Motala Tidnings val av spegling är de lika
maktlösa som andra politiker. Politikerna i Motala är snabbare att kritisera den kommun-
politiska speglingen. De är på ett sätt också hårdare i sin kritik framför allt vad det gäller
den negativa vinklingen som de anser emellanåt är orättvis och felaktig. Vissa politiker
har uttryckt en rädsla för Motala Tidnings centrala maktposition i och med att tidningen
har åsikter i många frågor och värderar den politiska verksamheten. Det har väckts frågor
om vad som händer när tidningen och inte i första hand politikerna för den politiska de-
batten. Kontakten med medborgarna bygger i mångt och mycket på den goda relationen
mellan politiker och journalister, som vi kan konstatera är relativt bräcklig. En av politik-
erna väckte en viktig fråga – vad händer när kontakterna inte är så goda längre?

Således kan vi konstatera att även Motala Tidning kontrollerar den obligatoriska pas-
seringspunkten och bestämmer spelreglerna som avgör den sociala integrationen enligt
Cleggs teori. Motala Tidning har med andra ord ett starkare inflytande över det budskap
som når ut till medborgarna. Motala Tidning förefaller till skillnad från Östgöta Corre-
spondenten i Linköping ha en större kontroll över den obligatoriska passeringspunkten
eftersom inte någon politiker har lyckats förändra denna. Ingen politiker har med andra
ord lyckats påverka vilka händelser, ämnen eller vilken information som Motala Tidning
tar upp. I alla fall inte på det sättet som ansvarsalliansen har lyckats påverka i Linköping.
Trycket på politiken och politikerna är hårdare i Motala. Varför det är på det här sättet i
Motala kan förklaras av att politikerna var och en har sin egen strategi. Det förefaller som
om politikerna i första hand försöker att skapa sig goda kontakter med någon journalist
som de upplever att de har förtroende för. När detta är uppnått är det möjligt att få och ge
information ”off the record”. Eftersom ingen har lyckats få mer makt än någon annan
över resurserna eller informationsflödet, så har ingen lyckats att påverka Motala Tidnings
kommunbevakning. Ingen har lyckats skapa ett större handlingsutrymme i maktens första
cirkel som i sin tur kan ändra den obligatoriska passeringspunkten. Journalisterna har där-
för kunnat fortsätta den, som det upplevs, intensiva bevakningen som inleddes i samband
med kommunskandalen. Motala Tidning skapar spelreglerna i stor utsträckning och har
ett starkt grepp om den obligatoriska passeringspunkten. Därför är kommunstyrelsens
ordförande tillsammans med det andra kommunalrådet de mest bevakade och de som får
mest utrymme i tidningen. Andra politiker har inte samma möjlighet att komma till tals i
tidningen och en av fritidspolitikerna beskriver att på grund av mindre resurser, kanske
framför allt i tid, så ligger tidningen hela tiden steget före.

Detta kan jämföras med situationen i Linköping där politikerna i ansvarsalliansen anser
att strategin har möjliggjort en mer målmedveten information som också lyser igenom i
tidningens bevakning. Politikerna får i större utsträckning olika kommunala frågor bevak-
ade idag. Frågor som var svåra att få bevakade förr bevakas idag. Journalisterna vänder
sig i större utsträckning till ordföranden i den nämnd frågorna berör. I Motala har
politikerna inte på samma sätt lyckats att influera Motala Tidning.
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6 Avslutning
Det finns många likheter mellan nätverken av politiker och journalister i Linköping och
Motala. Kommunreportrarna är de centrala journalisterna och de står för de mesta kontak-
terna med politikerna, som jag tidigare beskrivit med hjälp av den sociometriska stjärnan.
(Se kapitel tre.) Kommunreportrarna kontaktar, enligt politikerna, i första hand politiker
som har en ansvarsposition, det vill säga majoritetspolitiker i Motala och ansvarsallian-
sens politiker i Linköping. Konsekvenserna av detta är att dessa politiker får större utrym-
me i lokaltidningen än oppositionspolitiker, vilka istället har störst möjlighet att nå ut
med sitt budskap om de själva skriver på debatt- och insändarsidorna. Kontakterna med
journalisterna som ansvarar för dessa sidor förefaller alltså viktigare för oppositionspoli-
tikerna. Det vi kan konstatera är att kommunreportrarna har kommit att bli ”grindvakter” i
nätverket. För att politikerna skall få ut information eller budskap genom tidningen gäller
det för dem att etablera bra kontakter med kommunreportrarna.

Att vissa politiker har större utrymme i lokaltidningen och vissa en mer undanskymd
plats påverkar den bild som medborgarna har att ta ställning till. Denna situation har
också demokratiska implikationer. Medborgarna får vissa politikers åsikter genom lokal-
tidningen, medan de måste vara mera aktiva för att få reda på andra politikers åsikter.
Medborgarna måste söka den informationen själv någon annanstans. Dessutom kan det,
som denna studie visar, uppstå problem när exempelvis personkemin inte stämmer och
när det inte finns någon annan journalist att vända sig till. Då får vi, som jag beskrev i
kapitel tre, isolerade aktörer i nätverket. Studiens resultat visar, utifrån Cleggs maktteori,
således att lokaltidningen har makt, eftersom den kan bestämma vilka politiker som är
viktiga att bevaka. Den har också makt, eftersom den kan bestämma vilken information
eller vilka ämnen som är viktiga att skriva om. Lokaltidningen har alltså den centrala
positionen i masskommunikationsprocessen som beskrivits i figuren på sidan 26 eller
som i Cleggs modell utgör den obligatoriska passeringspunkten (se sidan 38). Tidningen
har makt att bestämma vilket budskap som skall nå medborgarna.

Politikerna i både Linköping och Motala är bekymrade över att lokaltidningen, med
denna centrala maktposition har starka åsikter och ibland värderar den kommunala verk-
samheten. Politikerna i båda kommunerna konstaterar att tidningen emellanåt fungerar
som ett åttonde parti. I Motala menar exempelvis några av politikerna att Motala Tidning
ibland övertar politikernas roll i den politiska diskussionen och de är oroade över vad det
på längre sikt kommer att innebära för demokratin.

Framför allt har politikerna synpunkter på att lokaltidningen, som de upplever det, ut-
trycker egna åsikter på ett sätt som gör att en bristfällig bild av kommunpolitiken presen-
teras. Återkommande i intervjuerna är avsaknaden av helhetsbilden. Politikerna reagerar
på att tidningen vinklar nyheter som handlar om den kommunala verksamheten på ett sätt
som gör att alla fakta inte kommer fram och att det därför inte alltid är en rättvisande bild
som tidningarna återger. Politikerna talar i stor utsträckning om att tidningen måste ta an-
svar, eftersom det är många av medborgarna som läser tidningen. De har uppmärksammat
tidningens centrala roll i masskommunikationsprocessen och den påverkan tidningen har
på medborgarnas attityder och beteenden.

Lokaltidningarnas centrala roll i masskommunikationsprocessen tillsammans med kom-
munens förändrade roll i samhället, som beskrivits i kapitel två, förklarar politikernas utt-
alanden. Politikerna behöver i allt större utsträckning föra en dialog med medborgarna om
den kommunala verksamheten och om de prioriteringar som politikerna gör. Samtidigt
har lokaltidningen kommit att bli en alltmer central aktör sedan allt färre medborgare
intresserar sig för partipolitik. Kommunens förändrade roll och lokaltidningens centrala
roll i masskommunikationsprocessen förklarar också politikernas frustration över att
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tidningen, enligt vad de beskriver, inte förmedlar ”helhetsbilden”. De är rädda för att tid-
ningens urval av information och ämnen påverkar medborgarnas attityder och beteenden
negativt. (Se figur på sidan 26.) Politikerna vill, för att skapa dialog med medborgarna,
lägga fram alla fakta så att medborgarna kan ta ställning själva. Problemet är att politiker-
na vill att tidningen skall lyfta fram denna ”helhetsbild” utan att ta ställning. En helhets-
bild är nödvändig för medborgarna om de ska ta ställning i olika frågor, men tidningarna
är inte neutrala. De gör ett urval i sin nyhetsrapportering och tidningarnas ägare har
värderingar vilket återspeglas till exempel i tidningarnas ledare. Politikernas vanmakt
handlar således också om att lokaltidningen har en dominerande roll och att politikerna
upplever att det är i princip den enda kanalen att nå ut till majoriteten av medborgarna.
Visst kan de nå grupper av medborgare i andra sammanhang och inte minst genom den
egna partiorganisationen, men för att nå ut till den breda majoriteten och de som inte är
partipolitiskt intresserade så fyller lokaltidningarna en viktig funktion för politikerna.

Behovet att kommunicera med medborgarna genom lokaltidningen uttrycks också i poli-
tikerna önskan om att tidningen skall fungera som ett diskussionsforum. De vill att tid-
ningarna skall skriva om frågor som politikerna gärna vill få medborgarnas synpunkter
på. De menar att det är svårt att få tidningen att skriva om övergripande strukturella
frågor som är avgörande för kommunens framtida utveckling. Politikerna beklagar detta
eftersom de känner ett stort behov av att denna typ av information går ut till medborgarna
så att en diskussion kan föras.

Lokaltidningen har alltså betydelse för kommunpolitiken både som aktör och som
medium. Den här studien visar att det handlar om relationer som skapas mellan politiker
och journalister, och att denna relation har betydelse för den kommunpolitiska speg-
lingen. Tidningen kan också påverka på det sättet att politikerna är beroende av tidningen
som ett medium, som en kanal till medborgarna. Politikerna förefaller ambivalenta när
det gäller lokaltidningen som en kanal, eftersom de trycker på medias granskningsfunk-
tion och frihet, samtidigt som de är kritiska till tidningens sätt att bevaka kommun-
politiken.

Även om det finns många likheter i Linköpings- och Motalapolitikernas utsagor och i nät-
verksstrukturen så visar den här studien också på en väsentlig skillnad som kan förklaras
utifrån politikernas agerande för att hantera situationen med en dominerande lokaltidning.
Östgöta Correspondenten har monopol i Linköping och Motala Tidning har också en do-
minerande ställning, även om tidningen inte har monopol. I Linköping har ansvarsallian-
sen genom sin mediastrategi lyckats att influera Östgöta Correspondenten att skriva om
olika frågor som tidigare inte bevakades i samma utsträckning. Mediastrategier förefaller
ha en väsentlig betydelse för relationen och för möjligheten att nå ut med det politiska
budskapet. Kommunerna behöver med andra ord inte vara maktlösa i den ”nya” situation
som uppstått i och med kommunernas förändrade roll i samhället. Politikerna i ansvars-
alliansen som nu har ett större utrymme i Östgöta Correspondenten är emellertid också
kritiska till tidningens bevakning. Det beror på att politikerna enbart och då endast till
viss del, kan påverka vad tidningen skriver om, däremot inte hur tidningen skriver om
olika frågor. Därför är även ansvarsalliansens politiker kritiska till tidningens sätt att
exempelvis beskriva frågorna på ett detaljerat sätt, men utan att ta med alla fakta.

Det som händer när en kommun lyckas med sin mediastrategi, som i Linköping, är intres-
sant. Nu lyckas vissa politiker föra ut sitt politiska budskap i stor utsträckning på bekost-
nad av andra politikers möjlighet att nå ut med sitt politiska budskap. Med hjälp av
mediastrategin har ansvarsalliansens politiker lyckats få ett utrymme i det som informa-
tionschefen kallar för det offentliga rummet och som i Cleggs modell är den obligatoriska
passeringspunkten (se sidan 38). Östgöta Correspondenten har fått släppa ifrån sig en del
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av den kontroll som tidningen haft över den obligatoriska passeringspunkten. Cleggs teori
visar att ansvarsalliansen genom strategin har erhållit ett större handlingsutrymme på be-
kostnad av oppositionspolitikerna. Oppositionspolitikerna har svårt att förändra den
obligatoriska passeringspunkten, vilket enligt Cleggs teori beror på att de inte kollektivt
kan organisera sig som politikerna i ansvarsalliansen. (Clegg, 1989, s. 220–222)

Motala kommuns förhållande till Motala Tidning och lokala media över huvud taget ver-
kar vara i en brytningspunkt. Den situation som råder i Motala där möjligheten att nå ut
med det politiska budskapet bygger på att politikerna, både i majoritetsställning och i
opposition, lyckas upprätthålla en god relation till en eller ett par journalister är problem-
atiskt. Motala Tidning har jämfört med Östgöta Correspondenten i Linköping en större
kontroll över den obligatoriska passeringspunkten och politikerna har hittills inte skapat
tillräckligt handlingsutrymme i den tillfälliga maktens cirkel för att förändra denna situa-
tion. I Motala har varje politiker en egen mediastrategi. Majoritetspolitikerna i Motala
förefaller inte ha samma möjlighet att influera tidningen att skriva om vissa frågor som
ansvarsalliansens politiker i Linköping. Om de vill väcka frågor måste de, på samma sätt
som politikerna i oppositionen, gå via debattsidan i tidningen. Majoritetspolitikerna har
emellertid ett större utrymme i media än oppositionspolitikerna, eftersom Motala Tidning
i större utsträckning fokuserar på dem än på oppositionspolitikerna. Det tillhör spelets
regler som Motala Tidning har kontroll över. Motala kommun har anställt en journalist
som ska arbeta med mediastrategier och det blir intressant att följa detta arbete och se om
Motala kommun kommer att få en liknande situation som i Linköping eller om andra
faktorer inverkar som inte framkommit i den här studien.

Ett intressant resultat i den här studien är att lokaltidningarna i de båda kommunerna har
en stor makt eftersom politikerna i relativt stor utsträckning accepterar de villkor, de spel-
regler, som lokaltidningen ställer upp. Lokaltidningarna har, för att använda Cleggs ter-
minologi, stor makt över den sociala integrationen. Att vissa politiker har mer makt över
budskapet än andra accepteras och ifrågasätts inte av huvudparten av politikerna. Viktigt
att uppmärksamma när vi diskuterar lokaltidningens makt i kommunpolitiken är också
vem eller vilka som företräder tidningen. Politikerna lyfter huvudsakligen fram de journa-
lister som i politikernas ögon är avdelade för att bevaka kommunpolitiken och det är en
journalist i Linköping och två journalister i Motala. I övrigt nämner politikerna lite i för-
bigående andra journalister med undantag för ledarskribenter och journalister som ansvar-
ar för debattsidorna. Resultatet pekar med andra ord mot att det egentligen inte handlar
om en tidnings inflytande, utan om enstaka journalisters, enstaka personers, inflytande
över det budskap som når medborgarna. Detta får konsekvenser om vi ser det i ett demo-
kratiskt perspektiv. Politikerna menar att lokaltidningen har ett, som de upplever, stort in-
flytande på medborgarnas uppfattning om politikerna och politiken och då måste vi fråga
oss vems budskap det är som medborgarna har att ta ställning till? Samtidigt måste vi
också fråga oss om kommunernas mediastrategier är positiv eller negativ och i så fall för
vem? Att vissa politiker lyckas få fram sitt budskap i större utsträckning än andra bero-
ende på sin position i nätverket har också demokratiska implikationer.
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Bilaga
Intervjuguide

Angelägna politiska frågor
•  Vilka politiska frågor eller kommunal verksamhet tycker du att lokaltidningen

(Corren/Motala tidning) fokuserar mest på?
•  Anser du att de politiska frågor som du anser mest angelägna är de som lyfts fram i

lokaltidningen (Corren/Motala tidning)?
•  Vilka frågor skulle du vilja att de fokuserade på? Vilka händelser och frågor anser du

att media ska uppmärksamma från den kommunala verksamheten och dess styrning?
(Vilken bild ska förmedlas? Vad är bra respektive dåliga nyheter?)

•  Vilka av följande politiska områden anser du är mest angeläget att media tar upp?
- Kommunekonomi (neddragningar, sparkrav i olika verksamheter, hela den
kommunala ekonomin)
- Internorganisation (neddragningar som leder till organisationsförändringar,
kommundelsnämnder, privatisering/konkurensutsättning, beställar-utförar modellen,
omorganisation ofta för kostnadsbesparingar)
- Socialpolitik (barnomsorgsfrågor, äldreomsorgsfrågor, färdtjänst)
- Stadsplanering (Ex. Stångåstråket i Linköping, ingen motsvarighet i Motala under
just dessa veckor)
- Kommunpolitik (interna konflikter i partierna, avhopp, infriade eller icke infriade
vallöften, inlägg i vissa frågor, politisk enighet/oenighet i olika frågor ex. budget,
invalda i olika partier (Motala))

Mediakontakter
•  Vilka personer upplever du är mest centrala när det gäller kontakterna med media

inom kommunen?
•  Har du någon uppfattning om det skiljer sig mellan olika frågeområden som ovan

(socialpolitik, internorganisation, kommunpolitik, kommunekonomi, stadsplanering)?
Kan du namnge några personer?

•  Vilka journalister upplever du är mest centrala när det gäller kontakter med
kommunen?

•  Har du några egna kontakter med journalister? Blir du kontaktad? Hur ofta? Vid vilka
tillfällen? I vilka frågor?

•  Kontaktar du media? Hur ofta? Vid vilka tillfällen? I vilka frågor? Tycker du att du
får gehör från de journalister du har kontakt med? Har du möjlighet att påverka vad
de skriver?

•  Vilket inflytande upplever du att lokaltidningen har på kommunpolitiken?
•  Upplever du att du på något sätt blir påverkad av dina kontakter med journalister?

(Hur uppfattar du styrkeförhållandena i relationen och hur ser du på de metoder som
media använder i sin strävan att påverka nyhetsprocessen?)

•  Måste du ta hänsyn till media i ditt politiska arbete?
•  Upplever du att du påverkas av den kommunpolitiska speglingen i media? På vilket

sätt?
•  Påverkar media vilka kommunpolitiska frågor du som politiker uppmärksammar eller

finner angelägna?
•  Hur använder du medias budskap?
•  Diskuterar du innehållet i media med andra politiker? Vilka? (Diskuterar andra

politiker mediakontakter med dig?)
•  Hur diskuteras medias budskap?
•  Diskuterar du mediakontakter med andra politiker? (Diskuterar andra politiker

mediakontakter med dig?)
•  Vilka strategier har ni inom kommunen för att hantera mediafrågor?


