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Sammanfattning 
 
Digital-tv-övergången i den gotländska pressen 
 
 
Övergången till digital marksänd television rönte stor uppmärksamhet i medierna. Debatten 
handlade om staten som genom övergången skulle få större möjligheter till att kontrollera me-
diemarknaden, om en teknik som var föråldrad och om oförberedda tittare. Gotland var först 
ut i detta teknikskifte och uppmärksammades speciellt. De lokala dagstidningarna har stark 
ställning i Sverige och har flera funktioner. De fungerar ofta som den huvudsakliga källan för 
den lokala samhällsorienteringen, som ett forum för den lokala debatten med såväl kommen-
tarer som opinionsmaterial, både på redaktionell nivå som insändarnivå. Vid ett teknikskifte 
som detta är det speciellt intressant att undersöka de lokala tidningarna roller och funktioner. 
Jag undersöker de två gotlandstidningarna Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar, och 
följer rapporteringen tidsmässigt kring själva implementeringen på Gotland, det vill säga pe-
rioden före-under-efter starten av digitala marksändningar på Gotland.  
 
Undersökningen är gjord utifrån tre nivåer i tidningarna; nyhetsartiklar, de läsarnära insändar-
artiklarna och de politiska debattartiklarna. Mina resultat visar bland annat att de lokala tid-
ningarna hade digital-tv-övergången högt på agendan under en lång period, men att nyheten i 
stort sett dog efter att implementeringen var genomförd. Tidningarna fungerade också utifrån 
flera av nyhetsmediernas traditionella funktioner som exempelvis informationsöverförare och 
kommentator, aktörer som Teracom och Digital-tv-kommissionen haft en stor möjlighet att nå 
fram till de gotländska läsarna med information om övergången. På insändar- och debattforum 
har dock i stort sett endast negativa åsikter obemötta kunnat figurera, en ensidig debatt har så-
ledes förts och en bild av en totalt negativ samhällsopinion skapades.   
 
Tidningarnas sammantagna rapportering av övergången avspeglar de åsikter gotlänningarna 
som de faktiskt hade enligt den tidigare DIGOT-undersökningen. Efter övergången hade de en 
betydligt mer positiv syn på digital-tv än vad de hade innan övergången. Tidningarnas bilder 
är konstruktioner som skapas i intim samklang tillsammans med läsarna. Medieinnehållet är 
ett urval av de händelser som finns under en viss period. Innehållet avspeglar både vad som 
händer, vad som tidningarna anser läsarna bör få ta del av, vad de tror läsarna vill ta del. Me-
dieinnehållet och de budskap de sänder är således en konstruktion som både produceras och 
vidmaktshålls i nära samklang med dess användare. 
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1. Inledning 
Övergången till digital television har rönt stor uppmärksamhet i massmedierna. En snabb sök-
ning på ordet ”digtal-TV” på Presstext ger 1498 träffar, från 1993 till 2006 har det således 
skrivits nästan 1500 enskilda artiklar i de tidskrifter som är anslutna till denna sökmotor. 
Presstext omfattar artiklar från bland andra Expressen, Dagens Nyheter, Göteborgs-Tidningen 
och Kvällsposten.1 Pierre Helsén nämner 3000 enskilda artiklar och notiser under bara 2005.2 
 
Press och TV har följt det politiska spelet mellan olika aktörer och på tittarnas problematiska 
situation. Den digitala TV-revolutionen var inte gratis för tittarna. De som innan övergången 
var beroende av marksändningarna var helt uppenbart tvungna att konsumera mer för att be-
hålla den service de redan betalade för genom tv-licensen. De tittare som endast tog emot ana-
log tv var tvungna att köpa digital-boxar, eventuella uppgraderingar av antennutrustning och 
ville de utöka sin programtillgänglighet utöver de nya frikanalerna kunde de öka sin konsum-
tion med abonnemang till olika programdistributörer.  
 
Bilden i massmedierna av digital-TV var övervägande negativ och med kraftiga politiska för-
tecken. Enligt Wallin handlade debatten om ”storebror staten” som vill kontrollera medie-
marknaden, staten som konkurrerar ut oberoende bolag, om en teknik som redan var föråldrad 
innan den implementerades och förstås i slutändan om den lilla människan. Hon som alltid 
hamnar i kläm när beslutsfattarna bestämmer över deras huvuden3. Vinklingen på de politiska 
aspekterna i digital-TV-processen levde osedvanligt länge kvar i massmedierna menar Wallin, 
även efter att beslutet tagits att införa digital-TV av en majoritet av riksdagspartierna. Ett ex-
empel på den politiska vinklingens överlevnadsförmåga i medierna var att så sent som en 
vecka innan övergången till marksänd digital-TV förklarade Lars Leijonborg, partiledare i 
folkpartiet, att processen borde omedelbart stoppas och pengarna satsas på annat.4 
 
Wallin menar vidare att medierna letade problem och att inblandade aktörer som Teracom AB 
och Digital-TV-Kommissionen var mycket medvetna om detta. Aktörerna var dock inte kri-
tiska till denna situation, journalistiken förväntas ta ställning och vara enkelspårig, det var ett 
spel menar Wallin, som alla utom läsaren lär sig och vinner på. 
 

”Man vet ju hur medierna fungerar. Att hitta en konflikt är en del av mediernas logik. Det ligger 
i själva journalistiken. Det blir en mer spännande story.”5 

   

 
Självfallet utgick den tekniska förändringen från ett politiskt beslut, vilka vanligtvis diskute-
ras på den offentliga arenan som massmedierna är en del av. Men till skillnad mot många 
andra beslut avslutades inte diskussionen kring digital-frågan i och med att det beslutet togs 
utan klara ideologiska motsättningar mellan de olika grupperingarna fortsatte långt efter att 
någon påverkan på processen egentligen var möjlig. Med en massmedialt fokus på de negati-
va rösterna. Wallin menar att de som röstade igenom beslutet att genomföra digitaliseringen 
av marknätet istället för att försöka få kontroll över det offentliga debattutrymmet valde att 
”tiga och lida”. Deras strategi var istället arbeta för att vinna gehör genom hårt arbete och 
verkliga resultat. Holmqvist menar att massmedierna erbjöd utrymme för kritik i medierna så 

                                                
1 Sökning PressText 2006-12-04 
2 Wallin, M (2005, s.65) 
3 Wallin, M (2005, s.62) 
4 Wetterskog, M. (2006) 
5 Ivarsson, L. i Walling, M (2005, s.66) 
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länge som någon var villig att stå för kritiken, och i och med att det var politiker som stod för 
kritiken behövdes inte heller någon rimlighetsbedömning utföras på inläggen.6 Ivarsson menar 
också att en etablerad bild av ett skeende i stort sett var omöjligt att tvätta bort, om en journa-
list hade bestämt sig för att ett visst ställningstagande var riktigt var det i stort sett omöjligt att 
informera eller ens nyansera denna bild för henne.7 
 
Självfallet fanns inte bara politiska behov bakom den seglivade debatten, Engblom menar att 
det fanns ett flertal starka ekonomiska krafter med motstridiga egenintressen inblandade i de-
batten. Exempelvis pekar Engblom på att den marksända digitala tekniken i stort sett över en 
natt kunde göra parabolmottagning överflödig. Han menar vidare att det har varit tydligt att de 
intressen som önskat negativa artiklar var starkare än de som var positiva till digitala mark-
sändningar.  Med en debatt försökte man fördröja introduktionen av tekniken.8 
 
Tekniken i sig har dock inte debatterats i någon större omfattning. Det har framförts röster om 
att tekniken redan vid implementeringen av digitala marksändningar var föråldrad, men fak-
tum är att få journalister har granskat tekniken kritiskt. Den debatt som dock har förts har 
speglat ett konsumentperspektiv, vilket självfallet var nog så viktigt men frågor som vilka ef-
fekter uppbyggnaden av ett digitalt marknät (och tillika en nedläggning av det analoga) har är 
inte debatterat. Wormbs menar att journalister inte var tillräckligt kritiska vad det avser tek-
nik, en regelbunden bevakning av teknikfrågor saknades i stor grad i pressen. Wormbs menar 
att det fanns ett allt för stort glapp mellan teknikinriktade publikationer och allmäninriktade 
nyhetspublikationer.9 
 
Debatten har enligt Wallin således varit ämnesmässigt ensidig, onödigt långdragen och ony-
anserad.  Fram träder bilden av en debatt som utnyttjats som en arena för politiker att utmärka 
sig, där massmedierna ”hugger där de kan hugga” och där svart-vita skildringar har domine-
rat medieutrymmet. Den politisk starkt färgade debatten som fördes i medierna hölls i liv tills 
den verkliga praktiska processen hade startat och den lokala, mer praktiskt inriktade, lokal-
pressen tog vid. I lokalpressen försökte istället en verklighetskontakt förankras mellan projekt 
och medborgare. 
 
Min undersökning tar således vid där Wallins genomgång slutar. Debatten som i stor ut-
sträckning har förts på ett nationellt plan avslutades i mångt och mycket när implementering-
en av det nya systemet visade sig vara förhållandevis problemfritt, kostnaderna för hushållen 
inte blev de befarade och där attityderna till projektet ändras till det mer positiva.10 Min un-
dersökning har fokus i de två gotlandstidningarna Gotlands Allehanda och Gotlands Tidning-
ar, och min avsikt är att följa rapporteringen tidsmässigt kring själva implementeringen på 
Gotland, det vill säga perioden före-under-efter starten av digitala marksändningar på Got-
land.  
 

                                                
6 Holmqvist i Wallin (2005, s.72) 
7 Ivarsson i Wallin (2005, s.73) 
8 Engblom i Wallin (2005, s.74) 
9 Wormbs i Wallin (2005, s.78ff) 
10 Wetterskog (2006) 
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1.1 Digital-tv i Sverige 

1.1.1 Beslutet 
Bakgrunden till min undersökning bör få ett eget utrymme. Det har varit en lång politisk pro-
cess som till slut utmynnade i nedsläckning av det analoga marknätet, en process som fortfa-
rande inte är helt genomförd. Systemet av analoga tv-sändare etablerades på 1950-talet och 
var naturligtvis underdimensionerad utifrån dagens krav på större utsändningsmöjligheter. Det 
var också i behov av stora finansiella insatser vad det gällde uppgradering och underhåll.  
 
Lars Jeding tillsattes 1995 för att utreda möjligheten till att digitalisera svenska markbundna 
nätet.1996 presenterade han sin rapport vilket i korta ordalag ansåg att digitalisering var 
oundviklig. Han ansåg att det inte handlade så mycket om Sverige skulle digitaliseras, utan 
om vilken roll staten skulle spela i processen. Han föreslog att regeringen skulle ta ett princip-
beslut om digitalisering, digital markbundna sändningar skulle påbörjas 1997 med en så snabb 
nedsläckning som möjligt av det analoga nätet. Han rekommenderade också att en expert-
grupp skulle överse övergången, Digital-tv-kommissionen. Denna skulle bestå av medlemmar 
från alla riksdagspartier.11 
 
Jedings rapport blev gnistan till en debatt mellan anhängare och motståndare. De främsta an-
hängarna till övergången var det Socialdemokratiska partiet, SVT och Teracom. De argumen-
terade att digital markbunden television kunde erbjuda alla hushåll multikanaltelevision och 
vara en stark konkurrent till satellit och kabel. Digital-tv skulle vara porten till informations-
samhället, för alla i befolkningen. De menade vidare att en tidig igångsättning av digitalise-
ringen skulle medföra fördelar för inhemska återförsäljare och mjuk- och hårdvarutillverkare. 
Markbunden digital-tv skulle också göra det möjligt att bibehålla nationell kulturell självstän-
dighet genom att staten skulle bibehålla regleringen av televisionen. Dåvarande kulturminister 
Marita Ulvskog uttalade sig om att markbunden digital-tv skulle få tillbaka TV3 och Kanal 5 
till Sverige och därmed under större samhällelig kontroll. Motståndarna bestod av det konser-
vativa partiet Moderaterna, Telia, kabeloperatörer och MTG. De ansåg att det vore bättre att 
digitalisera televisionen genom att alla kanaler skulle sändas antingen genom kabel eller via 
satellit, det analoga marknätet skulle släckas ner och de frigjorda frekvenserna användas för 
andra kommunikationsmedel.12  
 
Frågan löstes 1997 genom att det Socialdemokratiska partiet nådde en uppgörelse med Folk-
partiet och Centerpartiet varvid riksdagen godkände beslutet att etablera digital marksänd te-
levision.13  

1.1.2 Från analogt till digitalt nätverk 
Distribution av program kan ske på olika sätt; antingen via kabel eller via radiolänk. Radio-
länkförbindelsen kan i sin tur överföra program antingen till marknätet eller till satellit. Själva 
utsändningen av program kan ske via kabelnätet, satellit eller det markbundna nätet. Av de 
olika distributionsstegen; produktion och distribution är produktionssidan sedan länge redan 
digitaliserad. Utsändningen är det steg där den digitala tekniken införts sent och den analoga 
tekniken avvecklas sist. Anledningen till detta är att utsändningen berör hushållen direkt. Det 
är beroende av att hushållen investerar i nödvändig teknik för att kunna ta emot digitala signa-
ler. Ett avvecklande av det analoga marknätet är således ett steg som berör många männi-

                                                
11 Brown, A. (2005, s.205) 
12 ibid. (2005, s.208f) 
13 ibid. (2005, s.206ff) 
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skor.14 De olika distributionerna har olika egenskaper som gör dem mer eller mindre tillgäng-
liga för hushållen i Sverige. Till detta tillkommer det att marksänd television traditionellt har 
utgjort det huvudsakliga distributionssättet för SVT och UR som har uppdraget att bedriva 
sändningar i allmänhetens tjänst, public service. Detta uppdrag innebär att sändningarna ska 
täcka en mycket stor del av Sveriges hushåll. SVT och UR har också funktionen att de ska 
uppfylla vissa säkerhets- och beredskapskrav vilket kräver en stor uthållighet och säkerhet i 
sändningarna.15

En av anledningarna till det stora motståndet till digitalt markbundet nätverk var att kostna-
derna för täckning av Sverige skulle bli kostsamt. Digital-tv-kommissionen visade att för att 
nå en täckningsgrad på 99,8 procent skulle bli lika hög som kostnaden för att nå från noll till 
98 procents hushållstäckning. Teracom presenterade dock en lösning som innebar att de kun-
de justera många av de cirka 600 små analoga sändarna till digital mottagning. Dessa små 
sändare kan dock inte parallellsända analogt och digitalt som de stora sändarna. Övergången 
blir därför för dessa cirka 80 000 hushåll en direktövergång, eller en clean cut.16 

Överföringen till digital utsändning medför att hela kedjan från produktion till mottagning blir 
digital vilket har ett flertal fördelar. En av fördelarna är att det inte blir någon okontrollerbar 
försämring av upptagningarnas kvalitet i överföringen. Den försämring som kan ske handlar 
istället om den komprimering som sker för att man ska kunna minska behovet av minnesan-
vändning och frekvensutrymme. Detta betyder att sändningar som kräver hög kvalitet, exem-
pelvis sportsändningar kan bibehållas och att andra sändningar kan komprimeras mer, som 
nyhetssändningar med olika frekvensutnyttjande som följd. Den digitala tekniken innebär 
också att flera sändningar kan sammanföras till en sändning, vilket betyder att flera kanalers 
frekvensutrymme kan slås samman. Det analoga nätet upptar således ett mycket större fre-
kvensutrymme än digitala kanaler. Med digitala sändningar medför detta att på samma ut-
rymme som en analog kanal hade kan numera fyra digitala kanaler sändas. En ytterligare för-
del är att digitala sändningar är att driftkostnaderna är lägre med digitala utsändningar.  

1.1.3 Nedsläckningen 

Källa: Styrelsen för psykologiskt försvar (2006) 

                                                
14 Barck-Holst, S., Marklund, A.och Sjöberg M (2006, kap 4)  
15 ibid (2006, kap 4) 
16 ibid (2006, kap 2)  
17 ibid (2006, kap 4) 

Figur 2.1.3.1 Planerad digitalisering av tv i olika länder 



 

5  

Sverige var tidig med att införa digital marksänd television, med utsändningsstart 1 april 
1999. Endast Storbritannien och USA började tidigare än Sverige, i november 1998. En stor 
del av de svenska tittarna har således under en lång tid haft möjlighet att motta digitala ut-
sändningar. Inte förrän i maj 2003 beslutade dock riksdagen att släcka ner det analoga mark-
nätet helt.18  Den 22 juni 2005 tog regeringen beslut om samtliga etapper för Sveriges över-
gång till digitala sändningar i marknätet. Den 19 september 2005 övergick de första områdena 
till DTTV. Dessa områden var Gotland, Motala och Gävle.19 Det exakta datumet och tiden i 
varje område är bestämda av SVT, UR och TV - efter konsultation med Digital TV kommis-
sionen. Slutdatum för fullföljandet av överföringen till marbunden digital television är satt till 
1 februari 2008.20 

1.2 DIGOT 
2005 startade ett samverkansprojekt mellan Media Management and Transformation Center, 
Internationella handelshögskolan, Jönköping och avdelningen för Medie- och kommunika-
tionsstudier, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. Den svenska övergången 
till digital markbunden television var intressant att studera utifrån flera synvinklar. Först och 
främst handlade övergången om ett stort tekniskt skifte vilket var intressant i sig själv. För det 
andra, en medieförändring som påverkar så många människor som ett helt lands befolkning 
var viktig att studera. En tredje anledning till studien var att ett teknikskifte som har ett fast 
övergångsdatum var mycket intressant. Gotland valdes som studieområde för övergången av 
flera anledningar, dels var det ett av de områden som tillhörde steg 1, de som gick över till 
enbart digital marksänd tv först. Gotland hade också en större andel tittare (31 procent) som 
endast hade analog mottagning jämfört med Sverige i genomsnitt (cirka 25 %)21. Gotland har 
också fördelen av att vara geografisk väl avgränsad. Syftet med denna studie var inte att lyss-
na på politikers eller inblandade professionella aktörers röster. Studie fokuserade istället på 
människorna som var mer eller mindre påverkade av övergången.  

1.2.1 Resultat från DIGOT 
I DIGOT undersökningen telefonintervjuades cirka 500 gotlänningar utifrån ett OSU-urval 
vid tre tillfällen, juni 2005, under själva övergången september 2005 och i maj 2006. Resulta-
ten från den studien pekade på att: 

• Gotlänningarna hade en betydligt mer positiv attityd till digital-tv efter övergången än 
innan. I maj 2006 var 55 procent av de intervjuade mycket eller ganska positiva till 
övergången, under tidigare intervjuomgångar betydligt mer negativa (mellan 32 – 35 
procent). 

• De menade dock att tittarna hade fått betala för övergången, en kostnad som stat och 
tv-bolag borde ha haft. Kostnaden blev dock mindre än vad som uppskattades innan 
övergången.  

• De stora problemen med övergången var att digital-tv kräver en extra box, att ytterli-
gare kostnader för tv-tittande tillkommer. Fördelar sågs framförallt de förväntade tek-
niska kvaliteterna som förbättrad bild och ljud. 

• Övergången gick förhållandevis smärtfritt, respondenterna hade förväntat sig större 
problem med övergången än vad det blev. De som hade förväntat sig stora problem 
hade dock också erfarit detta. 

                                                
18  Sveriges övergång från analoga till digitala tv-sändningar (2006) 
19 Digitaltvovergangen.se (2005)  
20 The ministry of Education, Research and Culture (2005)  
21 Factsheet: From analogue to digital TV – the first stage (2005) 
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• Gotlänningarna förändrade inte sin konsumtion i någon större grad. Cirka 40 procent 
av de intervjuade angav kostnad för sitt tv-tittande till upp till hundra kronor (förutom 
den sedvanliga tv-avgiften). Det tyder på att få skaffat dyrare betal-tv-paket av dem 
som inte redan hade det. I stort sett alla som behövt har skaffat sig box. I den tredje 
omgången kan man se en stigande totalkostnad, sannolikt på grund av att responden-
terna nu skaffar fler boxar. 

• Gotlänningarna är högkonsumenter av lokala medier, hela 89 procent av responden-
terna läser lokala nyhetstidningar och m er än hälften lyssnar dagligen på Radio Got-
land. Den bästa informationskanalen angående övergången är lokala nyhetstidningar, 
hela 36 procent ansåg dessa varit den bästa kanalen efter övergången. Respondenterna 
ansåg också att rapporteringen generellt hade varit neutral eller positiv till övergången, 
endast 19 procent ansåg rapporteringen övervägande negativ.22 

 

1.3 Tidningarna 

1.3.1 Gotlands Allehanda 
Gotlands Allehanda grundades 1872 i Visby. Tidningen är en moderat sexdagarstidning, vil-
ken ägdes från 1954 av Gotlandspressen, en stiftelse som kontrollerades av Högerns förlags-
stiftelse. År 1999 förvärvades tidningen av Norrköpings Tidningar, och ett samarbete inleddes 
med samtidigt uppköpta Gotlands Tidningar. Upplaga: 10 600 ex. (2005).23 

1.3.2 Gotlands Tidningar 
Gotlands Tidningar grundades 1983 genom en sammanslagning av socialdemokratiska Got-
lands Folkblad och centerpartistiska Gotlänningen. Sedan sammanslagningen har tidningen 
två ledarsidor. År 1999 förvärvdes tidningen av Norrköpings Tidningar, och ett samarbete in-
leddes med Gotlands Allehanda. Upplaga: 12 900 ex. (2005).24 
 
Samarbetet har exempelvis inneburet att en gemensam nyhetsportal på Internet har skapats 
där båda tidningarna tillsammans har skapat en gemensam nyhetsportal Helagotland.nu. Tid-
ningarna har dock separata underavdelningar hos portalen. 
 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av tio kapitel. Det första kapitlet ”Inledning” tjänar som en introduktion till 
området men också som en sammanfattning av den debatt som fördes i medierna med avseen-
de på övergången till digital-tv. Jag ger en bakgrund till sakfrågan.  Jag presenterar också 
mina två undersökningsobjekt, de gotländska tidningarna Gotlands Allehanda och Gotlands 
Tidningar. I kapitel två, ” Tidigare forskning”, presenterar jag något av den forskning som 
finns inom området. Jag har fokuserat på två aspekter, dels forskningen kring morgontidning-
ar, deras läsare och roll i samhället, dels har jag undersökt andras arbete om mediernas rap-
portering om specifika händelser. Kapitlen tre till fem är mitt teoretiska ramverk. Jag går dju-
pare in på journalistikens roll i samhället, både från politisk som användarmässig synvinkel i 
det första teorikapitlet (”Journalistikens roll i samhället”). I nästa kapitel (”Mediernas opini-
onsbildande förmåga”) fokuserar jag på uppfattningar gällande mediernas opinionsbildande 
förmåga. I det sista teorikapitlet (”Medieinnehållet”) går jag in på aspekter som gäller medi-

                                                
22 Wetterskog, M (2005) 
23 2007-04-25 Källa Nationalencyklopedin, Sökord ”Gotlands Allehanda” 
24 2007-04-25 Källa Nationalencyklopedin, Sökord ”Gotlands tidningar” 
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ernas innehåll. Kapitel sex redovisar mitt syfte och mina preciserade frågeställningar. I kapi-
tel sju, ”Metod” redovisar jag för de avväganden, urval och den metod som ligger till grund 
för mina undersökningar. Jag redovisar också för min förförståelse av övergången till digital-
tv på Gotland. Jag avslutar kapitlet med att diskutera undersökningens kvalitet. De två efter-
följande kapitlen, kapitel åtta och nio, redovisar jag mina resultat från de kvantitativa och kva-
litativa undersökningarna. I det avslutande kapitlet tio, ”Diskussion” diskuterar jag mina re-
sultat utifrån mina frågeställningar och teoretiska ramverk, jag ger även förslag på vidare 
forskning utifrån frågor som väckts under arbetets gång. 
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2. Tidigare forskning 
Mitt arbete kan anses ha två aspekter som är intressanta att uppmärksamma vad det gäller den 
tidigare forskningen. Den första självklara aspekten är forskning om morgontidningar och 
dess läsare och roll i samhället. Den andra aspekten är mediernas rapportering om specifika 
händelser eller fenomen, av vilken medielogiken är en del. Jag kommer därför att dela in detta 
avsnitt om tidigare forskning i två delar.  

2.1 Dagspress 
Frågor om dagspressens utveckling gäller till en stor del hur människor utnyttjar olika medier 
för information och underhållning. Därmed inte sagt att detta är det enda som forskare inriktat 
sig på, forskning om dagstidningar ses ofta som en del av ett större problemkomplex om me-
diernas roll i samhället, vilken roll dagspressen har på lokala orter, i människors liv och hur 
olika medier förhåller sig till varandra.25  
 
Severinsson och Nilsson gjorde under 1999 en studie om förändringar i tidningarnas innehåll 
har någon koppling till med utvecklingen för upplagor och läsning. Undersökningen utgick 
från tre veckovisa nedslag i 42 svenska morgontidningar under 1987, 1994 och 1999. I den 
kvantitativa studien undersöktes innehållet under en normalvecka. Resultatet visade att det in-
nehåll som fått ökad redaktionell tyngd under mätperioden var olika specialsektioner i tid-
ningarna som miljö, kvinna, data/IT och nöje. De visade också att de allmänna lokalnyheterna 
har fått en mer strukturerad presentation, med vinjetterade lokala avdelningar, dvs presenta-
tionen av nyheter har blivit viktigare under undersökningsperioden. Ännu ett drag var att riks- 
och utrikesnyheterna förlades på speciella sidor. En kraftigare strukturering och presentation 
av det lokala nyhetsmaterialet således. Författarna menar att den mer ordnade struktureringen 
av innehållet i dagstidningarna är ett tveeggat vapen i kampen om läsarna, dels hjälper det lä-
sarna att hitta i sin dagliga morgontidning men dels riskerar tidnigarna att läsarna enklare kan 
välja bort material som inte omedelbart intresserar dem. Om det bortvalda materialet upplevs 
som dominerande hos läsarna finns också en risk att läsarna ifrågasätter tidningens värde. 
Men det innebär också att en ortsuppdelad tidning kan hamna i det läget att ha fasta statiska 
avdelningar, där varje ort ska ha sin beskärda del av utrymmet i tidningen - oavsett om det 
finns material att fylla utrymmet med eller ej.26  
 
Lithner har genomfört en undersökning om hur läsvanorna av morgonpress har utvecklats un-
der några årtionden (1985-1999). Han tar sin utgångspunkt i det förändrade massmedieland-
skapet, med nya teknologier, aktörer och kanaler och de ekonomiska förhållanderna under pe-
rioden. De förändringar han upptäckte i morgontidningsläsandet handlade inte så mycket om 
att andelen läsare hade minskat. Andelen icke-läsare förändrades inte nämnvärt under under-
sökningsperioden utan resultatet pekar närmare på att de etablerade läsarna minskade sin re-
gelbundenhet – läsvanorna försvagades. Lithner diskuterar om denna försvagning kan bero på 
det omgivande massmedieklimatet med ökade valmöjligheter för publiken i kombination med 
den vikande konjunkturen.  Han finner också ett tydligt samband mellan tillkomsten av Inter-
net och morgon-tv (mellan 1990-1993) och den ekonomiska nedgången, som dock senare 
upphörde. En kvarstående förändring han finner är att skillnaderna mellan olika grupper i 
samhället ökar. Denna utveckling innebar att läsningen minskade i grupper med redan låg tid-
ningsläsningsfrekvens och en ökad samhällelig polarisering skedde.27 

                                                
25 Weibull, L., (1995, s.12) 
26 Severinsson, R., och  Nilsson, Å., (2000, s.43-56) 
27 Lithner, A. (2000, s.57-67) 
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Vad människor anser viktigt i sin lokala morgontidning har bland annat Jan Strid undersökt. 
Hans undersökning genomfördes på material från 1970 till 1999 och avsåg att undersöka ten-
denser över tid. Huvudintrycket var att det som läsarna anser viktigt i en tidning faktiskt är 
mycket stabilt. Dock fann han vissa värderingsförskjutningar. Läsarna var 1999 mer intresse-
rade av ”lättare” material och mindre intresserade av politik än 20 år tidigare. Strid understry-
ker dock att innehållet i dagstidningar också har förändrats till att innehålla mer material som 
nöjesmaterial. Det finns dock flera aspekter i ”viktighet” som Strid belyser, det som är viktigt 
behöver inte nödvändigtvis betyda att det blir läst. Och allt som blir läst anses inte heller som 
viktigt. Strid fann att riksnyheter var något läsarna både fann viktigt och som också lästes, 
medan kultur ansågs vara mindre viktigt och också lästes i mindre grad.  

 
De skillnader han fann föreföll vara mer beroende av tidningsläsarens situation än på samhäl-
leliga eller produktionsmässiga aspekter. Han relaterade tidningsläsningen till ålder, livssitua-
tion och kön. Några generationsskillnader kunde han inte finna. De vanor som hör samman 
med livssituationen bestämmer i hög grad vårt förhållande till tidningen, menar Strid, och så 
länge dessa vanor inte ändras ändas inte heller läsarens vanor.28  

2.2 Mediernas rapportering 
Forskning om mediernas rapporteringar finns det gott om. Det som framförallt behandlas är 
dock mediernas rapportering av kriser, extraordinära händelser och oväntade händelser. Rap-
porter om mediernas rapportering om planerade händelser finns det däremot mindre av. Nord 
och Strömbäck har studerat hur de svenska medierna rapporterade om terroristattacken mot 
USA den 11 september 2001 med efterföljande händelser som krigen i Afghanistan och Irak. 
Fokus i deras studie var att studera vilka faktorer som influerar nyhetsförmedlarnas val av ny-
heter och deras förmåga att bibehålla en nivå av ”rättvis” rapportering i en krissituation som 
krig. Deras resultat visar att den journalistiska rapporteringen inte alltid uppfyllde kraven på 
en god rapportering som de ansåg att medierna skulle uppfylla, det fanns ett uppenbart glapp 
mellan den teoretiskt ”goda” journalistiken och den reellt förekommande journalistiken. Indi-
kationer på detta glapp menar de är att nyhetsmedierna hade lämnat regeln om två oberoende 
källor, ökat beroendet av anonyma källor, ofta spekulerat och rört sig i en gråzon mellan kon-
firmerad och okonfirmerad information. Ytterligare såg de att det fanns en obalans mellan 
källanvändandet, med ett favoriserande av amerikanska källor. Denna obalans handlade dock 
inte om något politiskt ställningstagande utan om de mekanismer som möjliggör god journa-
listik. Ett av problemen menar de vara det ökade nyhetsflödet i samhället idag. Idag konkurre-
rar nyhetsmedierna om användarna dels genom ett ständigt uppdaterat flöde, vilket minskar 
möjligheten till kontroll av information, dels genom att anpassa nyhetsformatet till en mer 
lättillgänglig medielogik, en berättandeform i form av infotaiment. Nyheter ska inte bara in-
formera utan de ska också beröra.29  
 
En annan händelse av karaktären extraordinär händelse är giftutsläppen i Hallandsåsen 1995. 
Under byggnaden av en tunnel genom Hallandsåsen upptäcks att ett giftigt tätningsmaterial, 
Roca Ghil, har använts med effekten att djur dör och människor blir sjuka. Det som gör att 
rapporteringen av Hallandsåshändelsen kan relateras till övergången till digital television är 
att journalistiken i dessa fall har två uppgifter; att både utgöra ”samarbetsjournalistik” och 
granskande makten. Samarbetsjournalistik kännetecknas av att det finns en vilja att nå all-
mänheten med information i viktiga händelser och den kritiskt granskande uppgiften att skär-

                                                
28 Strid, J. (2000)  
29 Nord L.W. och Strömbäck, J. (2006, s.85-110) 
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skåda makten.30 I studien om gotlänningarnas upplevelse av övergången till digital television, 
visade det sig att massmedierna hade haft en stor roll i informationsspridandet om övergång-
en.31 I Hallansåsfallet insåg både journalister och informatörer från Båstads kommun vikten 
av att förmedla information till allmänheten. Båstad kommun fick ”dispens” från mediernas 
kritiska ögon fast de hade varit förespråkare till tunnelbygget fram till det att giftutsläppet 
upptäcktes. Båstads kommun framstår som en beslutsam aktör som arbetar hårt i en svår situa-
tion. Samtidigt får aktörer som Banverket och Skanska stark kritik i medierna. Forskarna kon-
kluderar att bevakningen i sin helhet inte präglades av någon sensationsartad skandalton. Istäl-
let hade den en mycket informerande framtoning. Medierna ställdes inför en händelse som 
lämpade sig väl för journalistisk behandling och forskarna menar att de i hela taget gjorde ett 
bra arbete med sin bevakning, allmänheten fick uppdaterad information och aktörerna grans-
kades, även om vissa aktörer hamnade i särställning gentemot andra.32 
 
Självfallet kan det argumenteras att de ovan refererade studierna är utförda på händelser av en 
mycket större dramatiskt karaktär än övergången till digitala marksändningar på Gotland. Vad 
som dock kännetecknas av en katastrof eller krig kännetecknar i viss mån också en så omfat-
tande teknisk förändring som övergången var. Den var av stort allmänintresse i och med att 
det berörde så pass många människor och rapporteringen om övergången skedde under ett 
tidsspann vilket gör det möjlig att studera eventuella förändringar i rapporteringen. 
 
Paralleller kan också dras till mediernas valrapportering även om det återkommande riksdags-
valet inte innebär några egentliga större riskmoment. Asp rapporterade 2006 om mediernas 
rapportering av pågående valrörelsen. Han analyserade Sveriges sex publikmässigt största ny-
hetsmedier; Rapport, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Aftonbladet och Expressen. I sin 
analys visade han att skandalen kring folkpartiets dataintrång fick stort utrymme men att trots 
detta handlade mediernas rapportering mest kring olika sakfrågor. Han menar vidare att de 
väljare som sökte information inför valet hade alla möjligheter att i press, radio och tv skaffa 
sig den information som de behövde för att ta ställning i riksdagsvalet. Den sensationsaktiga 
journalistiken om spioneri mot politiska motståndare hade dock en funktion att fylla för den 
osäkre väljaren. Vad Asp också fann var att väljarnas och mediernas prioriteringar i vissa frå-
gor skiljde sig kraftigt åt. Väljarna hade sjukvården och äldrefrågor högt på sin agenda medan 
medierna hade dessa lågt, viceversa gällde fastighetsskatten. Asp menar att valrörelsen var en 
strid om verklighetsbeskrivningar. De borgerliga har talade om ett Sverige präglat av massar-
betslöshet och socialdemokraterna gav en ljusare bild av arbetslösheten och talade om en eko-
nomi som växer. Asp menar således att valrörelsen kännetecknades av hur verklighetens Sve-
rige beskrevs och kampen om väljarna handlade om att erbjuda alternativa bilder av Sverige. I 
detta arbete spelade medierna en viktig roll. Medierna konstruerade en bild av Sverige inför 
valrörelsen som stämde bättre överens med den borgerliga alliansens bild och därför gick de 
in i valrörelsen med ett mer gynnsamt opinionsklimat än socialdemokraterna.33 

                                                
30 Dahlgren, P., Carlsson, G., Uhlin, L.(1998, s.34ff) 
31 Wetterskog, M. (2006) 
32 Dahlgren, P., Carlsson, G., Uhlin, L.(1998, s.34ff) 
33 Asp, K. (2006-09-17) 
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3. Journalistikens roll i samhället 
Journalistikens demokratiska funktioner har formulerats bland annat i olika pressutredningar. 
Den senaste från 1994/95 beskriver tre uppgifter som är speciellt viktiga för fri åsiktsbildning; 
att ge människor sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i olika sam-
hällsfrågor, att granska makthavare och att låta olika åsikter komma till tals.34 En fjärde upp-
gift tillkommer traditionellt, uppgiften att kommentera händelser.  
 
En av de viktigaste hörnstenarna i en politisk demokrati är således den fria åsiktsbildningen. 
Genom massmedierna kan skilda åsikter och opinioner nå ut till den stora allmänheten. 
Massmedierna har en sådan genomslagskraft och mångsidighet att de kan anses ha en central 
betydelse för demokratin i Sverige. Mot bakgrund av deras betydelse för den fria åsiktsbild-
ningen och Sveriges demokratiska styrelseskick har statsmakterna genom bland annat grund-
lagsbestämmelser och yttrandefriheten säkrat massmediernas legala förutsättningar för att 
verka självständigt. Medierna har således fått ett stort förtroende från statsmakten i Sverige. I 
detta förtroende ligger också ett ansvar, massmedierna bör utifrån detta således förse medbor-
garna med sådan information att de kan ta ställning i frågor som rör samhället. Ytterligare i 
förtroendet för massmedierna ligger ansvaret att kritiskt granska de inflytelserika i samhället, 
en oberoende granskning förväntas motverka maktmissbruk och en mer rättvis och nyanserad 
bild av de styrande i Sverige kan därmed framträda. Massmedierna ses således som bärare av 
den allmänna samhällsdebatten och ska fungera som ett forum för utbyte av både kommenta-
rer som kritik.35  Just granskningsfunktionen ses som kanske den viktigaste rollen för mass-
medierna i samhället, en uppgift som givit medierna epitetet den tredje statsmakten.36 Behovet 
av just en granskande makt i samhället brukar motiveras av att man inte kan förvänta sig att 
viktiga samhällsaktörer själva ger sanningsenlig och relevant information.37 
 
Nord menar att få ord i den journalistiska diskursen är lika positivt värdeladdat som medier-
nas funktion som granskare i samhället. ”Alla, förutom möjligen de som utsätts för journalistikens 
granskningar, verkar tycka om granskning”38   

3.1 Synen på medierna 
Nyhetsproduktion har betraktats på olika sätt genom de senaste årtionden. En vanlig modell 
på 1950-talet var att medierna sågs som en komponent i ett större socialt system där medieor-
ganisationerna och deras publik sågs som jämlika och parallella enheter. Masskommunikation 
var en balanserad uppsättning av sociala strukturer som bidrog till stabiliteten i det sociala sy-
stemet. Medieinstitutionerna agerade utifrån reaktioner från referensgrupper som mediean-
ställda och medtävlanden (på mediemarknaden). Mottagarna av medieinnehållet agerade med 
hänsyn till detta utifrån sina referensgrupper, vilka representerade en parallell struktur inom 
det sociala systemet. I ett väl fungerande system skulle reaktioner och efterföljande motaktio-
ner i de parallella systemen medverka till att medieinstitutionernas produktion förändrades för 
att det sociala systemet skulle bibehållas stabilt. Alla var dock inte eniga i denna syn på me-
dieproduktion och konsumtion som parallella universum utan såg relationen snarare som hie-
rarkisk. I denna modell betraktades medieinstitutionerna som innehavare av mer makt än de 
som konsumerade mediernas innehåll. Gemensamt i de båda modellerna var dock att kommu-

                                                
34 SOU 1994:94 
35 Svensson, I., Höij, H., Sandahl, O., Vänerlöv, I., Althin, P., Andersson, Y., skånberg, T. (2005) 
36 Sjölin, M. (2001) 
37
Pahlén, B. (2004) 

38 Nord, L.[u.å.] 



 

12  

nikation sågs som ett flöde av information från en sändare till en mottagare. En alternativ mo-
dell såg dock nyhetsorganisationen i ett nätverk av motstridiga sociala intressen och aktörer 
där de ekonomiska förutsättningarna är de ledande styrverktygen för nyhetsproduktion.39 Ny-
hetsorganisationer är som alla vinstdrivande företag bundna till en marknad. Vad de säljer är 
inte bara nyheter, utan även utrymme för reklam och annonser, och ibland även fiktiva berät-
telser och ren underhållning. Vilken mix av olika delar som gäller för den specifika produkten 
är självfallet olika, huvudkravet är dock att den ska vara lönsam.40  

3.2 Morgontidningar 
Redan 1919 utkom över 200 dagstidningar med en utgivning på minst två gånger per vecka, 
vilket är det största antalet svenska tidningar någonsin. Denna massiva utgivning berodde 
framförallt på en väldig etablering av landsortstidningar. De enskilda tidningarna hade dock 
ofta små upplagor och även om vi inte vet särskilt mycket om tidningsspridningen per 1000 
invånare antas denna vara betydligt mindre än idag. Utbyggnaden av radio och TV i Sverige 
betydde i början relativt litet för dagspressutvecklingen då dagspressen generellt sett var lokal 
medan radio och TV var nationella medier.41  
 
Morgontidningar innehar en särskild ställning i den svenska befolkningens medievanor. Trots 
att det skett betydande förändringar inom området under de senaste åren, både utifrån ekono-
miska-, produktion- och ägandeskapsförhållanden, har ändå massmediesystemet förblivit rela-
tivt stabilt enligt Nilsson och Severinsson. Dagspressen är fortfarande ett av de stora medierna 
då det fortfarande existerar en tröghet hos publiken, det vill säga deras val och vanor. Andelen 
som läser morgontidningar var fortfarande år 2003 stabil även om ett mindre bruk kan ses hos 
speciellt yngre tidningsläsare.(se nedanstående figur 3.2.1)  
En ofta anförd anledning till den stabila morgontidningskonsumtionen är att morgontidningen 
är en del i de svenska hemmens morgonrutiner.42  Gustafsson menar att en av anledningarna 
till den höga dagstidningskonsumtionen i Sverige är att Sverige är glesbefolkat. Tätorterna är 
geografiskt väl avgränsade och många är tillräckligt stora att bära en daglig tidningsutgivning. 
Morgontidningarna är lokala i många avseenden, den geografiska spridningen koncentreras 
ofta till utgivningsorten, annonsörer är ofta lokala och innehållsmässigt bibehåller denna geo-
grafiska närhet.43 

                                                
39 Tuchman, G. (2002, s.78ff) 
40 Hultén, L.J. (1993, s.122) 
41 Weibull, L., (1995, s.12f) 
42 Nilsson, Å. & Severinsson, R. (2001) 
43 Gustafsson, K-E (2007, s.3f) 
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Figur 3.2.1 Andelen regelbundna morgontidningsläsare 1979-2003 fördelade utifrån läsarnas födelseår 
(procent) 

 
Källa: Nordicom - Sveriges Mediebarometern 2004 

 
Dagspressens stabilitet över åren blir särskilt tydlig om man sätter tidningsläsandet i relation 
till andra medier. Trots tillkomsten av andra medier så läser fortfarande en stor del av Sveri-
ges befolkning dagstidningar i mycket hög grad. Wadbring och Weibull menar att det endast 
är ett fåtal svenskar som inte på något sätt läser någon typ av dagspress. Dagspressen är det 
stora nyhetsmediet i Sverige, inget annat medium når en genomsnittlig så hög nyhetspublik 
som dagspressen, med en betoning på morgontidningarna.44 Till skillnad mot många andra 
branscher har dagspressen förblivit en nationell bransch med stark lokal inriktning.45 
 
Den lokala morgontidningen har vissa grundfunktioner enligt Wadbring och Weibull; 

• Den är den huvudsakliga källan för den lokala samhällsorienteringen eftersom den in-
nehållsmässigt har en lokal förankring. Den erbjuder en lokal identitet både redaktio-
nellt som kommersiellt. 

• Den är en orienteringspunkt och ett forum för den lokala debatten med såväl kommen-
tarer som opinionsmaterial, både på redaktionell nivå som insändarnivå. 

• Den har högt förtroende bland allmänheten. 
• Den är integrerad i samhället genom innehåll, distribution och läsarnas tid. Läsarna 

har ofta tidningen som en integrerad del i morgonrutinerna.46 
 
Förklaringar till varför dagspressen fortfarande står starka, även efter tillkomsten av gratistid-
ningar, nyheter dygnet runt på TV och nyheter på nätet, menar Wadbring och Weibull är att 
man underskattade styrkan i dagspressens grundläggande funktioner och dess förmåga att pro-
filera sig mot konkurrerande medier. De menar att dagspressens sociala funktion och det stora 
förtroende de åtnjuter är några av deras starkaste sidor men också att de genom sitt innehåll 
både kan spegla och integrera sitt utgivningsområde, vilket ger den en unik position i medie-
världen. Både genom sitt innehåll och sin spridning inom ett avgränsat geografiskt område 
står de fortfarande för något som stora delar av befolkningen i det området faktiskt har 
gemensamt. Dagstidningen fyller ett socialt behov, till skillnad mot TV som mer och mer fyl-
ler personliga behov med sitt mångfaldiga utbud. Denna sociala funktion menar Wadbring 
och Weibull är egentligen inte hotad från något annat medium.47 

                                                
44 Wadbring, I., och Weibull, L., (2005, s.240) 
45 Gustafsson, K-E (2007, s.18) 
46 Wadbring, I., och Weibull, L., (2005, s.241) 
47 Wadbring, I., och Weibull, L., (2005, s.241) 
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4. Mediernas opinionsbildande förmåga 

4.1 Mediemakt 
Med funktioner som granskare, kritiker och kommentator över samhället följer också makt. 
Strömbäck talar om maktens tre ansikten där medierna har makt genom att de utgör en kanal 
för politiker och andra som vill nå ut med ett budskap, de utgör också främsta källan för in-
formation om politik och politiska frågor för de flesta i samhället. Denna makt betyder också 
att de genom sina urval och bortval, i den så kallade dagordningen, också kan fokusera med-
borgarnas tankar på ett visst område och ur en viss synvinkel. Viktigt att understryka är att 
detta inte ger medierna någon makt att bestämma men att påverka och influera den miljö som 
beslut tas i. Den tredje dimensionen av makt handlar om den betydelse tittarna/läsarna tillmä-
ter mediernas innehåll.48 
 
Själva ordet makt är inte helt enkelt att definiera. I denna uppsats avser jag makttermen en 
möjlighet eller försök till att förändra eller att för den delen också förhindra förändringar, det 
vill säga möjligheten att påverka.  Synen på massmedier och deras makt har dock skiftat ge-
nom tiderna, under vissa perioder har massmedierna främst setts som en kanal och förmedla-
re, det vill säga något som bidrar till överföring men inte är aktivt eller styrande. Under andra 
perioder har massmedierna setts inneha en mer självständig roll med förmåga att forma all-
mänhetens bild av verkligheten. Frågan om mediernas makt, omfattning och hur den utrycks 
formuleras ofta inom medievetenskapen som en fråga om mediernas effekter. Empiriskt har 
intresset legat på vilka effekter medierna har på individnivå. Frågan om massmediernas makt 
handlar egentligen om två olika aspekter, den första aspekten handlar om deras roll i opini-
onsbildningen och den andra om vem som har makten över innehållet i dem. I den första 
aspekten avses närmast hur massmedierna har makt över publiken och den andra aspekten i 
vilken utsträckning de själva har makt över innehållet.49 Forskning kring mediernas makt har 
gett olika svar vid olika tidpunkter. Synen på mediernas makt kan historiskt delas in i tre peri-
oder.  
 
De allsmäktiga medierna 
Slutet av 1800-talet innebar stora förändringar i samhället, industrialismen medförde att tradi-
tionella levnadsmönster och arbetssituationer förändrades. Samtidigt med dessa stora föränd-
ringar genomgick massmedierna en stor utveckling, rörliga bilder och ljud började bli allt mer 
tillgängligt för denna stora massa av människor. Första mötet med de nya medierna blev ofta 
en ganska chockartad upplevelse för publiken. Publiken hade inte sällan svårt att skilja mellan 
verklighet och rörliga bilder. Synen på människorna som en massa och deras ibland chockar-
tade möten med de nya medierna gav upphov till tankar om att medierna var allsmäktiga. En 
av de kraftfullaste teorier som skapades var magic-bullet teorin. I denna teori sågs människor 
som i stort sett isolerade öar i ett hav av människor, enkla att påverka. Massmediernas inne-
håll sågs vara samma sak som dess effekter. Fyra centrala begrepp fanns i denna teori; 
 
1. Medieinnehållet likställdes med deras effekter. 
2. Effekten var lika för alla mottagare. 
3. Effekt handlade om förändrade attityder hos mottagarna. 
4. Och slutligen att effekten var omedelbar.50 
 

                                                
48 Strömbäck, J. (2000, s.52ff) 
49 ibid (2000, s.57) 
50 Strömbäck 59ff 
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Således kännetecknades denna syn på mediernas makt av att olika individer som exponerades 
för samma medieinnehåll antogs reagera på samma sätt. Utgångspunkten var att den trygga 
sociala miljö som bondesamhället utgjorde hade fungerat som en dämpande faktor och som 
ett skydd mot påverkan utifrån. När industrialiseringen började och familjer splittrades genom 
urbaniseringen försvann detta filter och människorna stod kvar nakna och försvarslösa mot 
mediernas påverkan. Asp menar att vi idag ofta behandlar denna syn på ett kritiskt och nedlå-
tande sätt. Synsättet i sig måste dock sättas i relation till dess bakgrund. Under första världs-
kriget hade krigspropagandans stora framgångar. Genom pressens stora spridning kunde opi-
nionsbildarna i stort sett nå ut med propagandan till en hel befolkning på samma dag.51 
 
De maktlösa medierna 
Föreställningen att massmedierna var allsmäktiga var dock inte empiriskt grundad utan bygg-
de i stort sett på antaganden. När teorierna började utsättas för empiriska prövningar insåg 
man dock att relationen mellan medieinnehåll, publik och medieeffekt var inte så enkelt som 
man initialt hade trott. Vad det gällde kunskapsnivån kunde forskarna se att personer utsatta 
för en medial produkt bättre kunde besvara faktabaserade frågor, de såg dock inte några större 
attitydförändringar hos publiken. Om någon medieeffekt kunde erhållas måste dels själva in-
nebörden i effekt omdefinieras och dels måste man ta i beaktande publikens bakomliggande 
egenskaper. Med dessa erfarenheter började magic bullet-teorin skjutas i sank, det var uppen-
bart att synen på medierna som allsmäktiga inte höll. Istället började man se; 
 
1. Medieinnehåll kunde inte likställas med effekt. 
2. Medieeffekterna var inte lika för alla. 
3. Publikens bakomliggande egenskaper visade sig vara minst lika viktiga som medieinnehållet. 
 
Det visade sig vid ytterligare undersökningar att publiken faktiskt inte fick sin information 
från medierna, utan genom samtal med andra människor och att dessa samtal var viktigare än 
medieinnehållet. I korthet sågs vissa personer som opinionsledare, de hade större kunskap, 
tankar och åsikter kring vissa specifika ämnen och dessa var de också villiga att förmedla vi-
dare. Opinionsledarna hade också omgivningens förtroende vilket förstärkte den effekt deras 
omtolkade och förmedlade budskap hade på deras omgivning. I denna tvåstegshypotes ansågs 
medierna föra budskap vidare till speciellt insatta och intresserade personer, vilka i sin tur se-
dan förde budskapen vidare. För att uppnå maximal effekt för ett budskap gällde det helt en-
kelt att nå dessa. Även denna teori kritiserades, man såg att stora nyheter faktiskt spreds snab-
bare till människor via massmedierad kommunikation än via interpersonell kommunikation, 
det var också svårt att särskilja vilka som var opinionsledare eller opinionsföljare. Medierna 
började således ses som maktlösa, inte för att det inte existerade medieeffekter, utan för att de 
var så pass mycket svagare än vad man initialt hade ansett.52 Ytterligare upptäcktes att publi-
ken selektivt valde sin mediekonsumtion, människor var inte längre en massa utan betraktades 
som individer.53 
 

                                                
51 Asp, K. (1999:9f) 
52 Strömbäck 63ff 
53 Asp, K. (1999:10) 
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De mäktiga massmedierna 
I början av 1960-talet började synen på massmediernas effekter omformuleras och de till-
skrevs större betydelse i attitydbildningen, om än inte lika kraftfulla som under de allsmäktiga 
medierna eran. Strömbäck menar att man kan se tre huvudsakliga anledningar till att synen 
förändrades; 
 

1. Förändringar i det omgivande samhället. 
2. Förändrad syn på påverkansprocessen  
3. Omtolkning av tidigare forskningsresultat. 
 

Strömbäck menar att en av de viktigaste förändringarna var TV:s ankomst och oerhört snabba 
spridning i samhället. (Strömbäck bortser dock från radion som redan tidigare var spridd i det 
svenska samhället.) Inte nog med att televisionen spred sig oerhört fort, det fanns också bara 
en tv-kanal, vilken sågs av nästan alla i samhället. Detta fick två effekter; för det första nåddes 
nästan alla av samma innehåll och för det andra så fanns alltid ett samtalsämne till hands. Po-
litiska debatter som sändes på TV nådde långt fler människor mot vad de gjort innan via de 
tryckta medierna, TV minskade den selektiva processen hos publiken. Den stora spridningen 
gjorde också att grupperingar i samhället som normalt stod utanför de politiska processerna 
nåddes av den politiska debatten. Detta innebar att den svenska public service-modellen fick 
regler om opartiskhet och att agera som en arena för alla politiska aktörer i samhället, även de 
som normalt sett inte kommer till tals. Vid televisionens ankomst i samhället tillkom en ny 
syn på mediernas effekter, istället för att betona de omedelbara effekterna började de långsik-
tiga effekterna, vad det gäller kognitiva påverkanseffekter på individnivå och hur medierna 
påverkar samhället på en makronivå, uppmärksammas.54 Man menade bland annat att även 
om individen är och måste vara selektiv i sitt informationsinhämtande så fann inte forskning-
en något stöd för att hon alltid strävade efter information som stödde hennes egna uppfatt-
ningar eller att hon undvek sådant som motsade hennes uppfattningar. Asp understryker att 
det kan vara enkelt att se den tidigare forskningen som ”empirisk efterbliven”.  Även om 
forskningen empiriskt har utvecklats handlar det ofta om att vi läser av en historisk kontext ut-
ifrån vår tids kontextuella glasögon.55  
 

”Mediernas makt över publiken kan ju faktiskt vara olika stor under olika tids-
skeden i historien eftersom mediernas möjligheter att påverka sin publik är 
starkt avhängig det samhälle de verkar i.” Asp (1999:11) 

 
Asp menar vidare att frågan om mediernas makt egentligen handlar om två intimt samman-
knutna frågor. Ett fullständigt svar på hur stor mediernas makt är en ”funktion av mediernas 
makt över publiken och mediernas makt över innehållet”.56 Mediernas makt kan innebära att 
deras innehåll kan påverka människors sätt att tänka, känna och handla men det kan också in-
nebära att de är maktlösa i det avseendet att de själva inte har någon kontroll över innehållet i 
medierna.57 Självfallet kan olika förhållanden också råda; 

 
1. Medierna har varken makt över publik eller innehåll. 
2. Medierna har makt över publiken men inte över sitt innehåll. 
3. Medierna har ingen makt över publiken men över sitt innehåll. 
4. Medierna har makt över både publik och innehåll.58 

                                                
54 Strömbäck, J. (2005, s.88f) 
55 Asp, K. (1999, s.11) 
56 ibid 1999, s.11 
57 ibid 1999, s.11f 
58Asp, K. (1999, s.11) 
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Diskussionen om olika medieeffekter, vilken grad och i vilken form har således förändrats 
under de senaste hundra åren. Skillnaden på synen på mediernas makt utgår också ifrån hur 
medieforskningen angriper frågan om medieeffekter. Idag diskuteras enligt Strömbäck mer 
om teorier som är inriktade på samspelet mellan medierna och publiken.59 De stora föränd-
ringar som skett inom området har också förändrat förutsättningarna för människors medie-
bruk och deras relation till medier. Användningen av medier är en integrerad del i människors 
liv och utgör en källa för intryck och upplevelser.  Massmedierna präglar också samspelet 
mellan människor – medieformer och mediebruk utgör grundvalar för social samhörighet och 
identitetsskapande.60 
 
Intressant är således att forskningen om mediernas makt alltså idag ofta handlar om relationen 
mellan människor involverade i processen att skapa medieinnehåll och människor som använ-
der medierna, det vill säga icke-mediemänniskor. Denna relation, eller kanske avståndet, är 
inte bara ett avstånd som producent och konsument utan det handlar också om ett geografiskt 
avstånd. De flesta människor kommer inte i närheten av produktionen av medieinnehåll och 
Couldry menar att detta avstånd är en av anledningarna till att mediemakt naturaliseras och 
upprätthålls. Couldry menar att medierna har en förmåga till symbolisk makt, där denna sym-
boliska makt betyder mediernas förmåga att konstruera verkligheten.61  
 
Denna symboliska makt är dock inte automatisk, den måste kontinuerligt reproduceras genom 
olika praktiker och dispositioner i varje nivå i vardagen. Mediernas makt är inte något som 
medierna ”bara innehar” eller som deras publik ”bara absorberar”, utan handlar om en kom-
plex relation mellan medierna och deras publik. Det handlar inte om en relation där den stora 
aktören (medierna) automatiskt dominerar de små aktörerna (de enskilda användarna) utan 
mediernas makt reproduceras genom vad alla inblandade aktörer (både producenter och kon-
sumenter av medieinnehåll) gör och säger. Medierna har effekt, menar Couldry, på sociala 
mönster inte bara på grund av den centraliserade produktionen som sprider medieinnehåll 
över ett stort område, utan också på grund av att vi faktiskt tror på deras maktbefogenhet och 
vi tror också att andra tror på den. Och slutligen att vi också agerar utifrån dessa antaganden. 
Dessa mönster av antaganden och ageranden har blivit så vardagliga och rutinmässiga att när 
de används tillsammans med den generella uppfattningen om mediernas makt tenderar medi-
ernas sociala maktbefogenhet att bli gömd, och mediernas makt ses som självklar. Mediernas 
makt är således allt för uppenbar för att kunnas artikuleras eller kritiseras. 62 
 
Couldry menar dock att mediernas makt självfallet inte är absolut, hade detta varit fallet hade 
det inte varit möjligt att se mediernas makt överhuvudtaget. Det finns platser och situationer 
där medierna makt är ojämnt reproducerad och både utmanas och blir denaturaliserade. Det är 
i dessa situationer som mediernas makt faktiskt kan studeras. Svårigheten att identifiera dessa 
situationer återstår självfallet men han menar att där olika diskurser möts, exempelvis där den 
politiska diskursen möter mediediskursen kan en ”kamp” tydligare ses mellan två diskurser. 
Ett annat exempel kan vara där nya publika arenor etableras, såsom virtuella publika arenor. 63 
Uppfattningarna om journalisterna, de som producerar stoffen till nyheter, ses även de motsä-
gelsefullt. Dels beskrivs de enligt Peterson ibland som maktfullkomliga och självständiga ak-

                                                
59 Strömbäck (2005, s.88f) 
60 Nowak, K. (1999, s.65) 
61 Cauldry, N.(2000, s.4f) 
62 ibid (2000, s.3ff) 
63 ibid (2000, s.3ff) 
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törer, det vill säga de som sätter agendan för debatten i samhället, i andra fall beskylls de för 
att vara gå i maktens ledband och vara maktens krönikörer.64 

4.2 Mediernas dagordning  
Teorier om mediernas dagordning växte ursprungligen från kommunikationsforskning om po-
litisk socialisation och definieras som massmediernas förmåga att strukturera publikens upp-
fattningar och förmåga till att förändra redan existerande uppfattningar. Även om agenda set-
ting framförallt har använts för nyheter och politik menar Harris att teorin är användbar på 
andra områden inom massmedierna, ett exempel kan vara att massmedierna i stort sett ignore-
rar vissa ämnen vilket implicit talar om för publiken att dessa ämnen är oviktiga. Agenda-
settingforskning undersökte ursprungligen massmediernas effekt baserad på publikexpone-
ring, det vill säga utifrån mängden rapportering ett ämne fick i massmedierna. Agend-
asettingforskning utvecklades dock snart till att även inkludera frågor om hur ämnen presente-
ras, framing. Sättet hur massmedierna presenterar ett ämne kan forma publikens sätt att upp-
fatta ämnen. Agenda-settingsteorins kärna är att massmediernas val av nyheter och det ut-
rymme de ger det ämnet leder till uppmärksamhet för det ämnet hos publiken. Den ursprung-
liga idén hos agenda-setting undersökte dock inte hur publiken tänkte om detta ämne utan mer 
om de uppmärksammade det och hur viktigt de ansåg ämnet var. Detta kan ses vara en överfö-
ring från mediernas agenda till publikens agenda genom att publiken uppfattar mediernas rap-
portering som viktig och inlemmar detta i deras vardagliga liv. Många ämnen konkurrerar om 
utrymmet i den allmänna debatten och mediernas val att rapportering valet av uppmärksam-
made ämnen i den allmänna debatten. 65  
 
Fortunato understryker att teorier om hur nyheter inte presenteras ersätter de tidigare idéerna 
om mediernas val av ämne utan att det handlar om en komplettering av de ursprungliga tan-
karna. Oberoende om det handlar om en fråga om val eller framing handlar det om en överfö-
ring av en massmedial agenda till en publik agenda. Oavsett vilken agenda-setting effekt som 
undersöks handlar det till syvende och sist om att medierna i första steget utför ett val av ny-
heter att publicera. Medieanvändarna kan helt enkelt inte göra bedömningar baserade på in-
formation de inte har. För ämnen där publiken inte har någon egen erfarenhet som jämförelse 
kan det misstänkas att de lättare kan ta till sig massmediernas version. Massmedierna anses 
numera ha en påverkansförmåga på sin publik genom vilka ämnen de ger utrymme i medierna 
och också utifrån hur de presenterar ämnen.66 
 
Frågor om agenda-setting har utvecklats till att innebära frågor om hur mediernas agenda är 
konstruerade. I beaktande över att massmedierna kanske inte agerar ensamt i valet av ämnen 
eller i hur de ska presenteras utan tillsammans med andra aktörer har allt fler forskare upp-
märksammat vikten av att undersöka hur massmedierna bestämmer vilket innehåll de ska ha. 
De anser det vara otroligt att medier, grupp eller person ensamt kan fungera som agenda-
setter. Istället kan de enskilda aktörerna gemensamt fungera som agenda-skapare. Att bara ac-
ceptera massmedierna som den ensamma makten att sätta agendor utan att uppmärksamma 
vilka viktiga roller som de som ger massmedierna innehåll, organisationer med önskemål om 
att framföra sina ämnen är att försumma en kritisk aspekt i hur massmedierna skapar sitt inne-
håll.67 
 

                                                
64 Peterson, B.(2006, s.17) 
65 Harris, R.J.(2004, s.34f) 
66 Fortunato, J. (2005, s.56f) 
67 ibid. (2005, s.56ff) 
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Istället för att se massmedierna som allsmäktiga, eller för den delen maktlösa, ses således idag 
massmedierna som mäktiga. Massmedierna kan faktiskt inte styra människor vad de ska tycka 
om saker, däremot att massmedierna faktiskt i viss mån kan styra om vad människor ska 
tycka. Uppmärksamhet har även givits till sambandet mellan producent och konsument, där 
mediemakten reproduceras tillsammans mellan alla inblandade aktörer.  En av de viktigaste 
teorierna om de nya mäktiga medierna utgörs av dagordningsteorin. Dagordningsteorin hand-
lar om massmediernas roll i formandet av vad medborgarna anser det är viktigt att diskutera. 
Dagordningsteorin handlar dock om tre dagordningar; medborgarnas, den politiska och medi-
ernas dagordning. Den politiska dagordningen kan ses vara den agenda som politikerna foku-
serar på och anser vara det viktigaste att föra fram på den allmänna arenan, medborgarnas 
dagordning är då följdaktigen de ämnen medborgarna anser vara av största vikt. När det gäller 
mediernas dagordning är det framförallt medieinnehållet som undersöks. Den eller de ämnen 
som förekommer oftast anses vara de som ligger högst på mediernas dagordning. Inom medi-
erna finns dock en hierarki som måste tas hänsyn till. Strömbäck menar exempelvis att riks-
medierna är dagordningssättande nyhetsledare för lokala medier, där de lokala medierna gör 
uppföljningar på riksnyheter. Men även inom riksmedierna finns en hierarki, vissa medier 
gräver oftare än andra fram nyheter, andra följer upp eller refererar.68 
 
Harris menar att det område inom massmedieområdet som människor mest sannolikt okritiskt 
accepterar som reflekterande verkligheten istället för konstruerande densamma så är det ny-
hetsområdet. Människor tittar, läser eller lyssnar på nyheter för att få reda på vad som hänt i 
världen under den dagen. Den erbjudna bilden av verkligheten som medierna erbjuder skiljer 
sig dock ofta dramatiskt från verkligheten, där mycket mer händer än vad som kan rapporteras 
i ett nyhetsmedium. Nyhetsproducenter är tvungna att välja vilka händelser de ska rapportera 
om, hur mycket de ska rapportera om de valda händelserna och hur de ska göra det. Harris 
anger att en dagstidning oftast bara kan publicera 25 procent av det material de har att tillgå 
varje dag. Dessa val som nyhetsmedierna gör involverar nödvändigtvis någon typ av agenda-
sättning som talar om för konsumenterna vilka nyheter som är viktiga. Nyheterna är således 
inte en reflektion av vad som hänt under en viss dag utan reflekterar bara vad journalisterna 
anser vara viktigt den dagen. Om en händelse får stort utrymme under en lång period, som ex-
empelvis valkampanjer, eller i mitt fall övergången till digital marksänd television, berättar 
nyhetsmedierna implicit om att detta ämne är viktigt. Det samma gäller självfallet om ett 
ämne ges liten plats, budskapet som kommuniceras till publiken är att denna händelse är ovik-
tig.69  

                                                
68 Strömbäck (2005, s.155ff) 
69 Harris, R.J.(2004, s.187ff) 
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5. Medieinnehållet 

5.1 Nyhetsurval 
I själva ordet ”nyhet” ligger en stor del av vad en nyhet är, det är något nytt som har hänt eller 
något som inte tidigare har uppmärksammats. Världen är dock fylld av dagliga händelser, sto-
ra som små och medierna kan omöjligen rapportera ens en bråkdel av allt som faktiskt händer. 
Världen är obegränsad men mediernas utrymme är begränsat. Medieanvändarna har inte hel-
ler tid eller fysisk möjlighet att ta emot information om allt som händer. Följden av dessa be-
gränsningar är att nyhetsförmedling alltid handlar om ett urval. 

Frågar man journalister så pratar de ofta om en ”magkänsla” när det gäller att upptäcka vad 
som är en nyhet.70 Vid närmare analys har det upptäckts att för att något ska bli en nyhet, i 
den formen att den är värd att ägnas plats i ett nyhetsmedium, uppfyller händelsen ett flertal 
olika kriterier och är ett resultat av en ganska komplicerad struktur. Nästan alla introduceran-
de böcker om nyhetsrapportering innehåller listor av vad som gör en nyhet värd att uppmärk-
sammas och publiceras. Allt som publiceras går således igenom en process av val och bortsor-
tering, där någon bestämmer om den aktuella händelsen ska ges utrymme i det aktuella medi-
et. Det finns ett flertal olika listor över vilka aspekter som nyheter ska innehålla för att komma 
över det ”tröskelvärde” som finns för att den ska anses som publicerbar. En av de enklare 
handlar om att nyheten ska beröra människorna i en geografisk närhet, en kulturell närhet och 
även hända i nära i tiden.71 Andra beskriver nyheten som aktuell, nära, ovanlig, allmän och 
viktig.72  

Vad som blir nyheter är en viktig fråga i ett samhälle där den medierade informationen är av 
grundläggande betydelse för människornas kunskaper och föreställningar. 
En av de enklaste förklaringarna till nyhetsmediernas innehåll är att medierna helt enkelt spe-
lar den verklighet som omger medierna. Det är händelserna i omvärlden som styr rapporte-
ringen. Massmedierna är bara den spegel som återger vad som hänt.73 
Ett nyhetsförmedlande handlar dock inte bara om kriterier som ska uppfyllas utan också om 
ett komplicerat samspel mellan nyhetsmedier och nyhetsmediets omvärld. Källor har intresse 
av att vissa nyheter sprids och att andra inte, mediekonsumenterna har förväntningar på inne-
hållet och utöver nyhetsgranskningen bearbetas händelserna både på journalistiskt och redak-
tionell nivå. Även om vissa källor har en stor förmåga att dominera nyhetsflödet har de oftast 
inte någon kontroll hur de faktiskt sedan utformas. Medierna kan alltid, oberoende av sina 
källor, välja vilka aspekter som ska betonas, hur olika nyheter ska relateras till varandra och 
också hur viktiga händelserna är.74 En viktig aspekt vad det gäller nyhetsurval påpekas av 
Altheide; föreställningen om publikens behov och önskningar leder ofta till underhållningsin-
fluerade medieformat.75 Väl att betänka är dock att journalister, redaktioner och nyhetspro-
duktionen i faktum har ett flertal inbyggda svagheter . Hvitfeldt manar till kritisk granskning 
av nyhetsinnehållet. Han menar att den så kallade verkligheten i medierna är en bearbetning av 
den reella verkligheten. Spegelteorin är omöjlig menar han eftersom det är omöjligt att återskapa 
en någorlunda komplex verklighet i medierna utifrån tre punkter;  
 

                                                
70 Se exempelvis Hansson, H., Karlsson, S-G., Nordström, G.Z. (2005), Nord, L och Strömbäck, J. (2005)  
71 Segerfeldt, C-H (1995) 
72 Granskog, P. [u.å] 
73 Hvitfelt (1985, s.89) 
74 Nord, L och Strömbäck, J (2005, s.15ff) 
75 Altheide, D. L. (2004, s.294f) 
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1. Nyhetsbilden är alltid resultatet av ett urval. Händelser eller händelseförlopp väljs ur en nästan 
oändlig mångfald. Ur detta urval görs sedan ytterligare urval i flera steg när vissa aspekter betonas 
och andra nedtonas.  

 
2. Inget nyhetsmedium har tillräckliga egenskaper att återskapa verkligheten. Den så kallade tre-
dimensionella verkligheten fylld av ljud, lukter och färger omskapas till text och tvådimensionella 
bilder, ofta svart-vita. Dimensioner omvandlas således.  

 
3. Nyheter är bearbetad verklighet och en produkt av människor. Förväntningar, erfarenheter och 
värderingar hos källor eller journalister i olika funktioner omformar verkligheten76  

 
Bennet menar att en än mer krass verklighet existerar i dagens mediesystem. Även om fakto-
rer som journalistisk professionalism och objektivitetsideal fortfarande existerar inom nyhets-
produktionen framträder andra urvalsfaktorer idag, som har en förklaring i kommersialise-
ringen av mediesystemen. Fortfarande kan således grundläggande journalistiska ideal spela en 
roll i urvalet, men minst lika ofta får dessa träda tillbaka för en mer kommersiell journalistik 
där exempelvis rapporteringen består av ensidigt negativa aspekter i ett skeende eller ett nega-
tivt perspektiv anläggs på vissa personer. Bennett menar således att det råder en kamp mellan 
journalistiska ideal och kommersiella krav.77 

5.2 Medielogik 
Studier av processer, praktiker och perspektiv inom nyhetsproduktionsområdet har klargjort 
hur en organiserad produktionsprocess formar nyhetsrapportering. En viktig aspekt i denna 
process är utvecklingen och användandet av speciella format inom produktionen. Detta format 
inkluderar hur massmedierna väljer ut nyheter och hur de organiserar och presenterar nyhe-
terna i medier men således också hur de formar publikens antaganden och preferenser för viss 
specifik information. Publiken lär sig formaten och förväntar sig att nyheter formade utifrån 
dessa och influerar publikens preferenser för vilka nyheter de vill konsumera. När människor 
interagerar med vissa format under en längre tid kommer de helt enkelt att förvänta sig att ny-
heterna ska se ut på ett speciellt sätt, nyheterna ska ha den rätta ”nyhets-looken”.78  
Altheide menar att medielogik refererar till de antaganden och processer som finns för att 
konstruera budskap inom en visst speciellt medium. Detta inkluderar rytm, grammatik och 
format. Format är speciellt viktigt eftersom det refererar till vissa regler eller koder som an-
vänds för att definiera, välja ut, organisera, presentera men även för igenkännandet av infor-
mation som en typ istället för en annan. Medielogiken understöds av medieproduktion, pro-
cesser och budskap och tenderar att vara tematisk, välkänd för publiken och enkel att använ-
da. Mediekulturen i sig är producerad av det omfattande användandet av medielogik. Använ-
dandet av medielogik, menar Altheide, ändrar till och med framställandet av vissa fenomen. 
Han menar att rapporteringen av ämnen som sport, religion, nyheter och politik har förändrats 
för att passa in på medielogiken. 79 
 
Medielogiken har också förändrat den journalistiska kulturen. Altheide ger som exempel att 
journalistiska intervjuer har förändrats, från att i stort sett varit att ”upptäcka” eller att samla 
in information har den ändrats till att användas för att understryka journalisternas egna åsikter. 
Intervjuer ska idag också i allt större utsträckning ha ett underhållande drag i sig, idag räcker 
det inte med att intervjua, intervjuerna ska vara roliga för publiken att se.  Han exemplifierar 

                                                
76 Hvitfelt (1985, s.89f) 
77 Bennett, L W (2004, s.292f) 
78 Eyres, J. and Altheide, D.L. (1999, s.85) 
79 Altheide, D. L. (2004, s.294f) 
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med intervjuformen för nyheterna, där det tidigare var tanken att problematik skulle fördjupas 
och förklaras har ändrats för att förstärka underhållningsformen genom att stärka aspekter av 
visuell och dramatisk karaktär. En vanlig intervju skulle ta för lång tid och skulle inte uppfylla 
den rådande medielogiken. Han menar att de inneboende egenskaperna och den effekt denna 
nöjesinriktade medielogik kan ha på exempelvis politisk kommunikation, internationella rela-
tioner och samhällsordningar gör det mycket viktigt att förstå.80  
 
Medielogik involverar större kulturella processer, med medieanvändaren, journalister, infor-
mationsförmedlare som aktiva bidragare. Det triumferande nyhetsformatet i vår tid är, enligt 
Bennet, infotainment. Idag räcker det inte längre att nyheter är informativa, analytiska eller 
kommenterande, de måste också vara underhållande. Infotainment inkluderar många olika 
trender; hälsorisker, brottsfokusering, kändisprofiler, gömda kameror-nyheter och mycket an-
nat. Infotainment i sig behöver dock inte vara en dålig sak, problemet uppkommer, menar 
Bennet, när nyhetslogiken närmar sig reality-formatet och allt mer flyter självständigt, fritt 
från underliggande sociala och politiska kontexter.81  
 
Även om mycket av det som skrivs om medielogik och infotainment ofta handlar om eterme-
dier finns det forskare som menar att detta lättsmälta format numera även omfattar nyhets-
press. Hachten beskriver, i en dock amerikansk kontext, att nyhetspress endast marginellt är 
bättre på att erbjuda läsarna det traditionella nyhetsformatet. Han anser att de snabba föränd-
ringarna i nyhetsflödet idag har nyhetspress genomgått modifikationer som liknar de för eter-
medier. Utgivare och redaktörer är under ett ökat tryck att öka tidningarnas vinstmarginal. För 
att öka denna vinstmarginal har massmedierna valt, enligt Hachten, att dra ner på personal och 
närma sig ett mer underhållningsinriktat innehåll och material som talar till läsarnas personli-
ga intressen. Trenden är då att allt fler anpassar innehållet till ett mer lättsmält format med 
tyngdpunkten på färg, foton, grafik och ytliga artiklar. Resultatet blir att tidningarna har en 
oklar linje mellan nyheter och underhållning och att ”argumentskulten” överväldigar ”rappor-
teringskulten”. Detta betyder att ett flertal tidningar har försvagat deras starka journalistiska 
traditioner för att tävla med tv med deras eget format. Han anser att även om flertalet dagstid-
ningar gör ett bättre jobb att rapportera om de dagliga nyheterna än etermedierna finns en stor 
risk att de inte längre kommer att kunna vidmakthålla den prestige de har haft i samhället som 
demokratiskt instrument och indikator.82 Kaid pratar om att den ekonomiskt drivna gate-
keepingen är orsaken till att nyheterna drivs till ett mer infotainmentinriktad form; godkän-
nandet av dramatiserade och personifierade nyhetsberättelser gör nyheterna enkla att rapporte-
ra men tömda på politisk värde för medborgarna.83 
 
Moeller drar än radikalare slutsatser av dagens förändringar av nyhetspressens innehåll än 
Hachten. Hon menar att läsarna blir blasé över de bilder de mottar i pressen. Vinklingen av 
nyheter till ett enklare, lättsmält och polariserat innehåll gör att nyheter om exempelvis kriser, 
bara blir ännu en förbrukningsvara för att underhålla läsarna. Vår förståelse blir försvagad, 
förtunnad och förvriden. Medierna, inkluderat nyhetspressen, blir endast försäljare av krig, 
svält, sjukdom och elände.84  
 
 

                                                
80 Altheide, D. L. (2004, s.294f) 
81 Bennet, L.W. (2005, s.364ff) 
82 Hachten, W.A. (2004, s.85ff)  
83 Kaid, L.L (2004, s.299) 
84 Moeller, S.D. (1999, s.35) 
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5.3 Nyhetsinnehåll 
 
Journalistik handlar om att berätta och levandegöra. Att skildra det stora med hjälp av det lilla, 
att se världen i detaljen, mänskligheten genom människan. 
    Åman, J (2006-05-10)85 

 
Journalistik handlar som jag visade i kapitlet om mediernas roll i samhället om att informera, 
få fram nyttig och meningsfull kunskap så att medborgarna i ett demokratiskt samhälle kan 
orientera sig, fatta beslut och agera utifrån dessa. Men informationen måste också berättas på 
ett begripligt sätt samtidigt som det uppfyller informationsplikten. Väl att understryka är att 
nyhetsskapande handlar om både avsändare och mottagare, även om jag i mitt arbete kommer 
att fokusera på avsändaren. En nyhet har flera relationer inbyggda förutom om relationen mel-
lan producent och konsument. Berättaren har ett förhållande till ”verkligheten” och till sin 
egen upplevelse av den händelse han eller hon berättar om. Mottagaren har ett förhållande till 
det han eller hon läser, men har också ett förhållande till ”verkligheten” och till det denne re-
dan känner till om budskapet. All återgivning av en händelse passerar ofrånkomligen genom 
människor egna tolkningar som förstärker och förminskar olika aspekter av vad som skett. 
Journalistiken har således två viktiga lojaliteter som Hultén beskriver dem; dels lojaliteten till 
fakta, information och kunskap och dels lojaliteten till en form, att åstadkomma ett sätt att be-
rätta så att mottagarna både begriper vad det handlar om och också så pass tilltalande att de 
läser nyheten till slut.86 
Nyheter formas således utifrån att maximera tillgängligheten, inte bara för att spegla en upp-
levd och tolkad verklighet.  
 

”Att ha sinne för den oväntade händelsen och den dramatik som den ofta bjuder på är nog en 
förutsättning för den som ska fånga sin publik... Naturligtvis innebär allt det här ständiga val, 
hänsynstaganden, förtydliganden, förenklingar, tolkningar, kort sagt konstruktioner…” 

Hultén, L.J. (1993:215) 

 
Berättandet, journalistiken, innehåller därmed vissa urskiljbara mönster enligt Hultén, som 
kan kallas för journalistikens ”urtyper” även om verklighetens artiklar sällan är helt renodla-
de.87 
 

• Den oväntade händelsen.  Journalistikens viktigaste urtyp. I själva begreppet ligger 
dramatik; det är något som har hänt och det var inte planerat. Den oväntade händelsen 
kan i princip utgöras av vad som helst; en olycka, en katastrof eller ett krigsutbrott. 
Det kan också handla om ett gränsöverstigande, exempelvis brott mot sed, moral, kon-
ventioner och lagar. Det gränsöverstigande innehåller möjligheter till dramatik genom 
skandaler och sensationer.88 
 

• Polarisering, åsiktsmotsättning och provokation.  En konflikt är en tydlig händelse 
även om det som konflikten egentligen handlar om kan vara invecklat. En konflikt 
rymmer spänning mellan två poler och har därför dramatisk laddning. Journalistiken är 
bra på att skildra motsättningar, även om själva sakförhållandet inte belyses. Att ställa 
åsikt mot åsikt handlar också om att skapa en polarisering. Genom att ställa åsikter 
mot varandra kan ”objektivitet” skapas, ett sken av opartiskhet och neutral framställ-
ning. ”Skenbart kan det verka som om berättelsen kritiskt granskar frågan… under 

                                                
85 Åman, J. (2006-05-10) 
86 Hultén, L.J. (1993, s.208f) 
87 ibid. (1993, s.215f) 
88 Hultén, L.J (1993, s.216f) 
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nyhetens bullriga yta, har reportern kanske helt undvikit själva kärnfrågan.”89 
En pseudokonflikt skapas. Metoden kan dock skapa goda förutsättningar för att ge in-
blick i ett sakförhållande. Genom att välja intervjupersoner, vilka frågor som ställs och 
hur sedan svaren används kan dock nyhetsproducenter styra framställningen av en sak-
fråga. Att ställa åsikter, intressen och uppfattningar mot varandra kan tydliggöra något 
och göra det komplicerade till synes okomplicerat. Hultén menar också att detta for-
mat för nyheter är något som allt mer används. Polarisering ger tydliga teman och un-
derteman som ofta har rent arketypiska inslag; S:t Göran och draken, den gode och 
den onde, den ensamme mot kollektivet och så vidare.90 
 

• Tabun Det finns ämnen, företeelser och attityder i samhället som trots sina inneboen-
de dramatiska dimensioner har svårt att få utrymme i medierna. När en sanning har 
etablerats i medierna är det få som har kraft nog att vrida blicken mot även baksidan 
och synliggöra dem. Men om tabut övervinns finns det en risk att det ”skenar iväg” 
med anklagelser och motanklagelser. Detta är självfallet en tacksam egenskap hos ett 
ämne.91 

 
• Förenklingar handlar mer om nyheternas pedagogiska dimension än den dramatiska. 

Förenklingar används för att förtydliga ett förlopp, genom denna förenkling uppnås 
dock ofta en dramatisk aspekt i händelsen genom att vissa aspekter tonas ner och 
andra förstärkt vilket kan ge en polarisering. En journalistisk ambition är att vara in-
formativ vilket ibland kräver vissa händelser förenklas. Att förenkla innebär ofta att 
man sänker abstraktionsnivån och blir konkretare i framställningen av en komplex 
händelse eller scenario. Men att förenkla betyder också att nyanser försvinner och för-
hållanden mellan olika parter görs mer entydiga och därmed ofta mer polariserade. 
Avsikten med förenklingar kan således ses som tvåfaldig, dels för att göra samman-
hang tydligare och lättare att förstå men ofta också för att göra ett sammanhang mer 
spännande och dramatiskt.92 
 

• Eländes elände En vanlig mening om nyhetsmedierna är att de bara tar upp negativa 
aspekter av ett skeende. Det dramatiska och oväntade innebär dock ofta negativa hän-
delser, krig eller olyckor är sällan positiva händelser. Ett samförstånd som byts mot 
konflikt kan ofta ses som ett misslyckande, vilket är negativt. Hultén menar att en stor 
del av journalistiken är negativ men understryker att journalistikens uppgift är att vara 
kritiska och kritiskt granska aktörer vilket också understöds av utredningar om journa-
listikens roll i samhället som jag tidigare visade.93 
 

• Som en motsats till eländes elände-vinklingar i nyhetsmedier används också idyll-
vinklingar i medierna. Hultén menar att det tidigare inom svensk journalistik förekom 
mindre av polarisering i frågor. Han menar att idylliserande journalistik dominerade 
under det tidiga folkhemssverige på 1930-talet men avtog kraftig i och med att journa-
listerna blev mer utbildade och självständiga samtidigt som samhällsklimatet blev ra-
dikalare på 60- och 70-talet. Behovet av idyller finns dock kvar, speciellt används det-
ta inom underhållningsjournalistiken och som komplement till den mer vanligt före-

                                                
89 Hultén, L.J (1993, s.217f) 
90 ibid (1993, s.217f) 
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kommande polariseringsvinklingarna.94 
 

• Heroism Hjältarna, likväl som icke-hjältarna, har viktiga funktioner att fylla i journa-
listik. Hjältarna utgör ideal att drömma sig bort till och se upp till men utgör också en 
något medieanvändarna pratar om i vardagen. Anti-hjältarna något att förskräckas in-
för. Hultén menar att vi kan prata om oss själva genom att prata om våra hjältar. I des-
sa produkter undviks ofta negativa aspekter om de inte förstärker hjälteegenskapen hos 
personen. Förekommandet av hjältar, och anti-hjältar, finns i medierna främst för att 
publiken efterfrågar dem fortsätter Hultén och uppbyggnaden av hjältar handlar i stort 
sett om att bygga ett varumärke. Lika intressant som uppbyggandet av hjältar är också 
raserandet av en hjälte. Heroer hämtas främst från underhållningsvärlden, politiken 
och sporten. Fantastiska sportprestationer hyllas och fallet för speciellt sporthjältar kan 
bli stort om de exempelvis avslöjas att ha dopat sig. Det finns också vardagshjältar, de 
som ofta (men inte alltid) stiger fram som en engångshjälte, väcker läsarens igenkän-
nande och gemenskap, för att sedan snabbt falla i glömska.95  
 

• Intimisering det som mest intresserar publiken är människor. Det ligger något drama-
tiskt i att komma nära en människa, speciellt våra ”hjältar och anti-hjältar”. Att få reda 
på intima detaljer om någon är intresseväckande. Det handlar också om gränsöversti-
gande, peeping-Tom-egenskaper kittlar läsarnas intresse. Här menar Hultén ”döljer 
sig en dramatisk lustförnimmelse som är möjlig att utnyttja”96. Intervjun med männi-
skor är ett sätt att minska avståndet mellan mediet och läsaren, ett försök att skapa 
närhet i både tid och rum, publiken får vara med om samtalet som utspelas mellan 
journalist och den intervjuade. Intimisering är en vinkling som utvecklas allt mer och 
förekommer allt vanliga, speciellt med framväxten av infotaiment där information 
blandas med underhållning för att tilltala publiken.97 
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6. Syfte och frågeställningar 
Följande mediestudie är en del i projektet ”DIGOT – digitaliseringen av marknätet på Got-
land”. Projektets mål är att fånga den lokala upplevelsen av en teknikförändring, där den ana-
loga marksändningen av televisionen byts ut mot digital utsändning. I denna studie granskas 
istället lokalpressens nyhetsbevakning av övergången på Gotland. Lokala nyheter är av sär-
skilt värde eftersom de är nära kopplade till de gotländska tittarnas omgivning. De lokala ny-
heterna har som jag har visat i tidigare arbeten98 haft en särställning i informationsarbetet 
kring digitaliseringen av marknätet. Studien utgår således från  utgångspunkterna att massme-
dia är ett väsentligt inslag i gotlänningarnas vardag och att de lokala morgontidningarna har 
haft en viktig roll i förmedlandet av information om digitaliseringen (utgående då från min 
undersökning av gotlänningarnas upplevelse av övergången) och också kan ses som en länk 
mellan gotlänningarna och politiker (utifrån massmediernas grundläggande uppgifter). 
Målet med mediestudien är att granska den debatt som förts kring digitaliseringen i lokalpres-
sen utifrån tre nivåer; insändare, nyhetsinslag och ledare. Avsikten är att lyfta fram ett antal 
exempel på hur de två gotländska dagstidningarna bevakar och rapporterar om digitalisering-
en under en period före, under och efter övergången till digital-tv på Gotland. 
 

• Beslutet till övergång till digital utsändning av de marksända tv-kanalerna var i Sveri-
ge ett tydligt politiskt beslut. Medielogik kan uttryckas som mediernas egna sätt att se 
på omvärlden, speciellt i kombination med politiska skeenden. Utifrån detta vill jag 
undersöka vad den gotländska pressen har rapporterat om och hur övergången till 
marksänd digital-tv har framställts. 
 

• Journalistiken har demokratiska funktioner som senast formulerades i pressutredning-
en från 1994/95. Har de gotländska dagstidningarna haft några funktioner när det gäll-
er övergången till digital-tv? I så fall vilka funktioner? 

 
• Utifrån dessa adresseras frågan om lokalpressens betydelse kring opinionsbildningen, 

sker det eventuellt några förändringar i rapporteringen under den undersökta tidsperi-
oden.  

 

                                                
98 Wetterskog, M. (2006) 
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7. Metod 
Först och främst kanske ska ha klart för sig när det gäller samhällsvetenskapliga undersök-
ningar är att data inte alltid är självklar. Oavsett om man som forskare väljer en kvalitativ eller 
kvantitativ inkörsport till sitt material måste man i de data man har som underlag i de allra 
flesta fall genomgå ett stadium av tolkning. Att vi dock anser oss kunna göra dessa tolkningar 
beror på att vi har den kulturella kompetensen som krävs för att förstå och skapa mening i det 
vi observerar.99 Denna kulturella kompetens kan dock ställa till det för oss, situationer som ter 
sig oproblematiska eller naturliga är speciellt svåra att ställa frågor om och exempelvis Bour-
dieu understryker vikten av att uppmärksamma det till synes enkla och oproblematiska. Den 
omedelbara och självklara tolkningen är kanske inte den bästa.100 Den sociala verkligheten 
förmedlade genom ett språkligt och begreppsmässigt ramverk hos de aktörer som utgör den 
iakttagna verkligheten, som iakttagare är man en del i samma verklighet i större eller mindre 
grad. Även om jag som iakttagare av gotlandstidningar inte omedelbart är involverad av vare 
sig produktionen eller konsumtionen av produkten är jag en del i samma samhälle som tid-
ningarna produceras för, jag har till större delen samma referensramar som de, jag har samma 
kulturella kompetens. Samtidigt som jag i stor grad måste ha samma kompetens för att kunna 
förstå det jag iakttar riskerar jag också att vara blind för meningar och betydelser i materialet. 
För att skapa trovärdighet krävs att analytikern alltid förevisar tillvägagångssättet för den ak-
tuella undersökning. Det gäller att skapa en genomskinlighet för läsaren, att öppna upp för 
kritik men också för konfirmering. I detta kapitel avser jag förklara och förevisa de förhållan-
den som gäller för min undersökning för att så långt som möjligt skapa denna genomskinlig-
het. 

7.1 Avgränsningar 
Samtliga avgränsningar i denna undersökning har utgått från två önskemål; det första har varit 
att få så heltäckande bild av de gotländska tidningarna rapportering om digital-tv-övergången 
som möjligt, det andra önskemålet har styrts av en vilja av att närgranska de perioder då äm-
net ”övergången till digital marksänd television” har varit som mest aktuell, det vill säga fått 
mest utrymme i de gotländska medierna. En första avgränsning som skett är således att endast 
undersöka de lokala mediernas rapportering av övergången. Denna avgränsning medför själv-
fallet att visst resultat som hur nationella eller internationella bevakningar av den första etap-
pen (vilket också inkluderade andra områden som Motala) såg ut inte inkluderas i studien. 
Detta utgår framförallt från de avgränsningar som gjordes i min första studie, hur gotlänning-
arna upplevde övergången.101 Jag kan således inte uttala mig om hur medier såg på gotlän-
ningarnas situation med ett utifrånperspektiv. Jag intresserar mig endast hur två lokala mor-
gontidningar geografiskt nära rapporterar om ett teknikskifte. 
 
Det hade varit eftersträvansvärt att undersöka även det utrymme som övergången fick i eter-
medierna, vilket ger en omedelbar närhet till händelsen med sina ljud och rörliga bilder. Jag 
har inte heller tittat på de två tidningarnas hemsida; www.helagotland.se. Detta har inte varit 
möjligt, varken tidsmässigt eller materialmässigt. Jag har således redan inledande gjort några 
val, med avseende geografiska utgångslägen och kanalval. I denna undersökning analyseras 
således endast två lokala morgontidningar; Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar (GT).  
Rent medieinnehållmässigt ingår allt publicerat redaktionellt material. Till val av medieinne-
håll hör också till avgränsningen att undersökningen omfattar allt innehåll som anknyter till 

                                                
99 Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., Larsen L.O.,(2004, s.21) 
100 ibid (2004, s.22) 
101 Wetterskog, M. (2006) 
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digital-tv-övergången. Jag tittar således rapportering av övergången utifrån nyhetsartiklar, ny-
hetsanalyser, debattartiklar och insändare. Övrigt material såsom annonser, bilagor, tv-bilagor 
etc. ingår inte i undersökningen. Vid bedömningen av nyhetsmaterial har ingen skillnad gjorts 
om materialet har varit egenproducerat eller eventuellt byråproducerat innehåll, allt nyhetsin-
nehåll har granskas efter samma principer.  
 
Tidsmässigt rör jag mig i två separata avgränsningar; den kvantitativa undersökningen, med 
syftet att undersöka totala mängden utrymme tidningarna har upplåtit för övergången, är utfört 
på ett totalurval utifrån den tidsperiod jag hade tillgänglig, det vill säga vecka 15 till 50, 2005. 
Tidsperioden är dock så pass omfattande att jag bör kunna följa rapporteringen under hela för-
loppet; innan, under och efter övergång. I den andra undersökningen med avseende av hur 
tidningarna framställer övergången ligger fokus på de perioder innan, under och efter över-
gången som tidningarna har upplåtit störst utrymme till ämnet. Den inledande kvantitativa un-
dersökningen över medieinnehållet är således en förutsättning för den tidsmässigt avgränsade 
kvalitativa undersökningen. 

7.2 Att analysera ett medieinnehåll 
Oavsett vilket material som ska analyser måste det tas i beaktning materialets inneboende 
möjligheter och begränsningar. Ett av de vanligaste materialen media- och kommunikations-
forskningen hanterar är medieinnehåll, vilket jag också analyserar i denna undersökning. Me-
dierna kan ha goda anledningar till att spetsa till nyheter och innehåll som jag visade i teoriav-
snittet. De kan också vara intresserade av att bedriva politisk eller ideologisk propaganda och 
slutligen kan de också vara utsatta för manipulation från källornas sida. Dessutom arbetar me-
dierna under tidspress. I den bedömning som görs av sitt utvalda medieinnehåll är det därför 
viktigt att fundera över massmediets trovärdighet och eventuella motiv, vilket ofta är svårt att 
bedöma. Enklare att redovisa är dock tidningens politiska ståndpunkt.102 
 
Den vanligaste metoden för analys av medieinnehåll är innehållsanalysen, samtidigt måste 
man vara medveten om att innehållsanalys är långt ifrån en enda metod. En grov åtskillnad 
mellan olika innehållsanalyser är skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. 
I min undersökning kommer jag att använda båda typerna och kommer därför att redovisa nå-
got om generella distinktioner hos de båda grupperna av innehållsanalys. Väl att betänka är att 
innehållsanalys handlar om just innehållet, en innehållsanalys ger ingen kunskap om hur pu-
bliken uppfattar innehållet eller vilka eventuella effekter det kan ha.  

7.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Utmärkande för kvantitativa innehållsanalyser är att de är starkt strukturerade och systematis-
ka. En kvantitativ innehållsanalys är lämplig när analysen gäller stora mängder av material 
och när en bred kartläggning ska göras. Syftet med dessa undersökningar är beskrivande sna-
rare än tolkande, med ambitionen att kunna dra generella slutsatser om sitt medieinnehåll. För 
att uppnå detta är det viktigt att man är så objektiv som möjligt. Mina egna åsikter och egen-
skaper ska hållas så långt borta från bearbetningen av materialet som möjligt. Målet är att 
andra forskare eller kodare ska uppnå samma resultat om de använder samma uppställda reg-
ler, den kvantitativa innehållsanalysen ska således vara intersubjektivt testbar. För att uppnå 
detta omfattar den kvantitativa innehållsanalysen bara det manifesta; det synliga och uppenba-
ra medieinnehållet. Det som står mellan raderna faller således utanför det område den kvanti-
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tativa innehållsanalysen lämpar sig för.103 Objektiv innebär dock inte att medieinnehållet ges 
en hel och fullständig beskrivning eller att beskrivningen motsvarar ”verkligheten” fullt ut. 
Jag väljer ju faktiskt vilka aspekter jag ska undersöka. 

För att uppnå det strikt strukturerade och systematiska krävs att det formuleras strikta generel-
la regler för hur materialet man undersöker ska behandlas. De instrument jag kommer att an-
vända mig av för att uppnå denna intersubjektivitet är ett kodschema med tillhörande kodin-
struktioner. Kodschemat innehåller de konkreta frågor som jag avser ställa till medieinnehål-
let, medan kodinstruktionerna är anvisningar om hur kodschemat ska användas. Kvalitativ in-
nebär också att jag också eftersträvar en siffermässig beskrivning av materialet, vilket inte in-
nebär att jag behöver utesluta alla kvalitativa aspekter i mitt material. Kvalitativa aspekter kan 
fångas upp genom att ha variabler och kategorier för detta.104 

7.2.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Till skillnad från den kvantitativa innehållsanalysen eftersträvas i den kvalitativa innehålls-
analysen att söka fånga medieinnehållets innersta kärna, substansen och kvaliteten i texterna 
och de delar som ligger dolt under ytan eller mellan raderna. Detta kräver en noggrann närläs-
ning av texterna och en tolkning av innehållet. Denna strävan innebär också ofta att man som 
forskare arbetar med förhållandevis få enheter, åtminstone i jämförelse av den kvantitativa in-
nehållsanalysen.105 Den kvantitativa innehållsanalysen eller textanalysen, som den ofta kallas, 
omfattar en mängd olika teoritraditioner, exempelvis semiotik, narratologi, genreteori, herme-
neutik, diskursteori, retorik och så vidare. Beroende på vilken teoritradition man väljer att 
utgå från används olika analysinstrument. I textanalysen är det inte långt mellan teori och hur 
analysen av de utvalda texterna genomförs. I analysen väljs således den analys med tillhöran-
de teoribildning som bäst kan ge svar på det aspekter av texterna man vill undersöka. Text-
analys är således inte en teknik med ett entydigt recept. Istället bör den ses som objektstyrd, 
där arbetssättet beror på egenskaperna hos medieinnehållet som ska analysera. Att den kan 
genomföras på olika sätt betyder dock inte på något sätt att det inte finns formella krav vilket 
jag närmare kommer att redovisa i kapitlet ”Kvalitativ textanalys av gotlandstidningar”.106  

7.3 Kvantitativ textanalys av gotlandstidningar 
En kvantitativ textanalys innebär således att det skapas ett strukturerat schema med förklar-
ingar som sätter de gränser som gäller för just den aktuella undersökningen. Nedan följer de 
variabler som jag har använt i min undersökning. För specificerade variabelvärden hänvisar 
jag till bilaga  A ”Kodschema”. Sammanlagt gäller analysen 140 inslag totalt i de båda tid-
ningarna. 
 

Tidning 
Beskriver vilken tidning artikeln härrör från. 
Vecka 
Tidsbestämmer artikeln veckovis. 
Datum 
Tidsbestämmer artikeln utifrån datum. 
Placering 

                                                
103Se exempelvis  Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., Larsen L.O.,(2004:212f) och Nord, L., Shehata, A. och 
Strömbäck, J. (2003, s.38f) 
104 Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., Larsen L.O.,(2004, s.214) 
105 Nord, L., Shehata, A. och Strömbäck, J. (2003, s.38f) 
106 Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., Larsen L.O.,(2004, s.67ff) 
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Visar var i tidningen artikeln publicerades. En artikel med placering på förstasidan kan antas 
ha givits större nyhetsvärde av tidningen än andra placeringar. 
Storlek 
Anger artikeln utrymme i tidningen. 
Bild 
Anger förekomst av bild. En bildsatt artikel kan tyda på att den har större nyhetsvärde enligt 
tidningen än de utan. Självfallet finns inbyggda svagheter. Nyheter kan vara svåra att bildsät-
ta, bild finns inte att tillgå etc. 
Avsändare 
Anger vilken avsändare artikeln har. 
Artikeltyp 
Anger typ av artikel. 
Avsikt 
Uttolkad avsikt med artikel. 
Åsikt 
Uttolkad dominerande åsikt i artikeln. 
Källor 
Antal källor i artikeln. För närmare beskrivning över hanterandet av källor se avsnitt 7.3.1 
nedan. 
Specificerad källa 
Specificerar vilken/vilka källor som förekommit i artikeln. Denna variabel genomfördes på 
flera separata variabler om det fanns flera källor i artikeln. 

7.3.1 Källor 
Mitt hanterande av källor förtjänar en egen avdelning för att klargöra mitt tillvägagångssätt.  
En källa kan enligt Nord, Shehata och Strömbäck generellt beskrivas som ursprunget till in-
formationen i ett inslag. Journalisternas tillgång till källor påverkar på ett avgörande sätt jour-
nalistikens kvalitet. Rent krasst kan det sägas att ju fler källor journalisterna har tillgång till, 
desto bättre. Samtidigt måste man vara medveten om att de använda källorna kan ha egenin-
tressen av att medverka som källor i ett massmedium. Utifrån detta är det viktigt att vara kri-
tiskt inställd till källor. Genom att använda fler källor, som kan ge olika aspekter på en hän-
delse, kan man öka kvaliteten i den förmedlade nyheten. Kvaliteten i den publicerade nyheten 
ökas genom att använda flera olika källor, att öppet redovisa de källor man använder sig av 
ökar kvaliteten ytterligare. Användandet och redovisandet av källor är således en av de vikti-
gaste nycklar forskaren har för att kunna bedöma medieinnehållets innehåll och trovärdighet. 
Idealet är att massmedierna använder sig av två oberoende källor, ju fler källor de använder, 
desto bättre generellt sett. Ibland kan det dock vara motiverat med anonyma källor i de fall in-
formationen inte skulle vara tillgänglig i annat fall. Samtidigt försvårar användandet av ano-
nyma källor möjligheten till att granska innehållet.107 Jag har inte gjort skillnad på citerade 
och omnämnda källor på grund av det innehåll jag har i min mediestudie där såväl redaktio-
nellt som politiskt eller insändarmaterial har undersökts. Vad jag däremot har gjort skillnad 
mellan är om de är namngivna eller inte. I många fall har en hel organisation fått stå för en 
uppgift. 

7.4 Kvalitativ textanalys av gotlandstidningar 
Jag har tillämpat en textorienterad metod, närläsning, för att analysera mitt material, och tagit 
fasta på de språkliga uttryck som beskriver den digitala övergången. Enbart närläsning är 
dock inte tillräckligt för att vaska fram den bild av övergången som rådde vid de olika analys-
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tillfällena. Inledningsvis görs en öppen kodning som förutom att den är en närläsning också 
innebär en tolkning och en typ av etikettering av förekommande uppfattningar, beskrivningar 
och vinklingar. Tanken är att analysen ska resultera i en mängd begrepp som sedan kan grup-
peras i olika kategorier. 
Även om jag håller ett öppet förhållningssätt finns det dock med nödvändighet vissa specifika 
verktyg jag använder för att nå de betydelsebärande meningarna i medieinnehållet. En analys 
utförd på detta sätt ger både för och nackdelar. Det förenklar analyserandet i och med att det 
hjälper mig att filtrera ut de betydelsebärande enheterna, nackdelen är att de kan begränsa 
mig. Om jag väljer för snäva analysinstrument finns det en risk att jag missar viktig informa-
tion som finns i materialet på grund av att analysinstrumenten inte tillåter mig att se dessa. 
Det krävs således ett öppet förhållningssätt såväl till undersökningsmaterial som analysin-
strument. En mindre del av materialet analyserades initialt för att testa analysinstrumentens 
giltighet och undersöka om de helt enkelt var tillämpbara på mitt material. Därefter återgår jag 
till att analysera ytterligare material. Genom detta förfaringssätt undviker jag att analysin-
strumenten blir statiska och icke tillämpbara. Min analys uppkommer således i ett samspel 
mellan empiri och metod, vilket är ett förhållandevis vanligt förfaringssätt inom samhällsve-
tenskaplig forskning.108 Viktigt är att understryka är att jag på intet sätt framför åsikten att jag 
funnit alla de föreställningar, meningar eller vinklingar som kan förekomma i mitt material. 
Analysen är, hur väl jag än arbetar med min genomskinlighet, beroende av min förförståelse, 
även om inverkan från denna självfallet har motarbetats i största möjliga grad. Tolkningsme-
toden söker efter de dominerande tankekategorier som återfinns i materialet. Betydelsefullt är 
också att poängtera att även frånvaron av vissa aspekter kan betyda ett viktigt resultat.  
 
För att få hjälp med att ”genomskåda” mitt material har jag ställt texten ett antal ”frågor” för 
att finna de explicita och implicita betydelser som finns i materialet.  
 

1. Vad är fokus i artikeln? 
Digital-övergången är mångfacetterad och innehåller många aspekter att fokusera på. 
Vad handlar de publicerade artiklarna om?  
Beskrivs fokus positivt, negativt eller neutralt? 

2. Nyhetskälla 
Nyheten har ofta en eller några få framträdande personer eller organisationer som får 
stå för nyheten. Vem/vilka får komma till tals?  

3. Framställs övergången till digital television på något visst sätt? 
a. Bildsättning 

Artiklar bildsätts både för att illustrera och informera en nyhet. Dessa bilder kan 
vara stödjande för texten eller berätta en annan. Finns det bibetydelser i bilden? 

b. Rubriksättning 
Genomför tidningen några åtgärder för att läsaren ska uppfatta fokus i artikel på 
något speciellt sätt? Betonas vissa aspekter? Reflekterar rubriken innehållet i arti-
keln? 

 
Analysen kan närmast ses som en typ strukturanalys. Texter struktureras om så att de delar 
som verkar ha samma eller liknande meningsinnehåll förs samman. Genom detta framstår tex-
tens innebörd tydligare. Strukturanalysen genomfördes med utgångspunkt i de olika teman 
som identifierats i den inledande läsningen av texten. 
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7.4.1 Urval för kvalitativ undersökning  
 
Figur 7.4.1.1 Utvalda veckor för kvalitativ analys 

En kvalitativ undersök-
ning, där närläsning an-
vänds som metod, tjänar 
inte på att användas på 
mycket stora analysenhe-
ter. Jag har valt att fokuse-
ra på de veckor före, under 
och efter övergången då 
övergången antalsmässigt 
har varit mest aktuell ut-
ifrån publicitetsfrekvens. 
Kravet var också att det 
skulle handla om sam-
manhängande veckor med 
tid för reflektion hos lä-

sarna och därmed möjlighet för replikering via insändare och debattartiklar på nyhetsartiklar. 
Anledning till att jag undersökt två olika perioder innan själva övergången var att jag helt en-
kelt inte kunde välja vilken av de två tydliga topparna jag skulle analysera, i rädsla av att mis-
sa viktiga resultat. Undersökningsperioden under själva övergången är något annorlunda då 
det handlar om tre veckor, veckan innan övergången, övergångsveckan och veckan efter. Di-
gital-tv var självfallet som högst på agendan under den perioden och det är viktigt att denna 
period också reflekterar hela den rapportering som skedde under dessa intensiva veckor. Figu-
ren ovan illustrerar vilka perioder jag har valt ut att granska närmare. De områden som gäller 
för den kvalitativa närläsningen är perioderna, vecka 16-17, 24-25, 37-39 och slutligen vecka 
45-47. Totalt 79 nyhetsartiklar, insändare och debattartiklar. 

7.4.2 Teman 
Jag har i min kvalitativa analys använt mig av teman, det vill säga genom närläsning av un-
dersökningsmaterialet har det utkristalliserat sig områden i rapporteringen som det varit mest 
intressanta att rapportera om. Dessa teman är läsaren förtjänt av en kortfattad förklaring vad 
de innebär. 
 

• Aktör De inslag/avsnitt som behandlar företag, myndighet eller politikiska partier el-
ler personer som representerar dessa som agerar i digital-tv-övergången och som också 
har någon form av påverkansförmåga. 

• Teknik De inslag/avsnitt som behandlar tekniska aspekter om övergången. 
• Process De inslag/avsnitt som behandlar vägen från analog till digital tv. Det kan 

handla om politiska beslut, hur de har tagits eller hur de inblandade planerar för över-
gången. 

• Tittare De inslag/avsnitt som behandlar tittarnas situation och reaktioner på över-
gången. 

• Ekonomi De inslag/avsnitt som behandlar ekonomiska aspekter om övergången. 
• Publicitet De inslag/avsnitt som istället för att ha fokus på övergången koncentrerar 

sig på den mediala uppmärksamhet Gotland fick i och med övergången. 
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7.5 Förförståelse 
En redovisning av undersökarnas förförståelse är alltid viktigt. Förförståelse är både positivt 
och negativt. Viss förförståelse krävs för att forskaren överhuvudtaget ska ha en möjlighet att 
analysera och tolka ett material. Utan en grundläggande tolkningsram som exempelvis språk, 
kultur och samhällsnormer är det svårt att förstå de fenomen som studeras. I värsta fall kanske 
inte ens fenomenen uppmärksammas eftersom den tolkningsram analytikern inte har en möj-
lighet att fånga upp intressanta aspekter, spår och avbildningar av det fenomen som under-
söks.  
En ytterligare dimension vad det gäller förförståelse är att det sällan reflekteras över sin för-
förståelse vad det gäller just förförståelse. Normalt sätt refereras denna förförståelse istället 
till egenskaper som professionalitet, klokhet eller en personlighet. Det är dock viktigt att pro-
blematisera den del av vår professionalitet som riskerar att styra vårt sätt att utföra undersök-
ningen. En aktiv reflektion gör det också möjligt att redovisa den del av förförståelsen som 
har med forskningsfrågan att skaffa när studien publiceras.109 
Förutom att jag självfallet har en kulturell, tidsmässig och geografisk förförståelse av över-
gången till digital television i Sverige som måste ses som övervägande positivt i analysaspek-
ten, har jag även undersökningsmässig förförståelse över hur övergången möttes av befolk-
ningen på Gotland.  

7.6 Undersökningens kvalitet 
Min kvantitativa undersökning baserades på ett totalurval under undersökningsperioden. Det 
finns dock alltid en risk att jag faktiskt missat en eller flera artiklar i hanterandet av ett så stort 
undersökningsmaterial (runt 500 tidningsexemplar). Detta problem är svårt att hantera när jag 
är ensam som undersökare, för att minimera detta har tidningarna gåtts igenom två gånger.  
 
Validiteten ser jag som mer oproblematiskt, jag avsåg att undersöka gotlandstidningarnas rap-
portering av en viss händelse, genom ett totalurval av de två gotländska tidningarna säkerstäl-
ler jag att jag undersöker vad jag avsåg att undersöka. En del i min undersökning har varit hur 
tidningarna har hanterat källor och vilka som kommit till tals i tidningen. Man kan dela upp 
källor i två olika typer, omnämnda och citerade. Med citerade källor menas att personer får 
själva komma till tals, de omnämnde källorna handlar det om att de omtalas på något sätt. I 
denna del av min undersökning finns en svaghet. Jag har behandlat omnämnda såväl som cite-
rade källor likvärdigt, någon åtskillnad mellan dessa har inte gjorts i den kvantitativa delen av 
undersökningen. Jag anser dock att denna svaghet i viss mån motverkas genom att jag även 
gör en kvalitativ undersökning där källanvändningen granskas. McQuail menar att kvantitati-
va innehållsanalyser baseras på två antaganden: länken mellan undersökningsobjekt och un-
dersökningsverktyg är klar och entydig och att frekvensen av de utvalda variablerna ska vara 
så pass stor att de faktiskt uttrycker medieinnehållet på ett valid sätt.110   
 
I efterhand kan jag se att någon av de kvantitativa variablerna egentligen inte tjänade något 
större syfte. Alla kodade variabler redovisas dock, även om de inte tillfört något för resultatet. 
De variabler detta gäller är Avsändare vilken i stort sett kom att motsvara Typ av inslag och 
variabeln Avsikt vilken var tänkt att avse vilket syfte artikeln hade. Detta visade sig dock i 
stort sett omöjligt att koda vilket medförde att just denna variabel inte användes. Detta görs 
för att bibehålla en genomskinlighet i mitt tillvägagångssätt även om resultatet från variabler-
na inte används. Därigenom kan jag säga att jag, utifrån McQuail’s beskrivning av kvantitati-
va undersökningar, delvis fallerat.  

                                                
109 Nyström, M. [u.å.] 
110 McQuail, D. (2005, s.363) 
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I en studie med kvalitativ ansats berör begreppen validitet och reliabilitet såväl datainsamling 
som den efterföljande analysen av insamlade data.111 Ett kritiskt validitetskriterie är att analy-
sen, det färdiga pusslet av tolkningar, faktiskt måste hänga ihop. Att det finns en logik och ett 
samband mellan tolkningarna och data.112 Min undersökning har i mångt och mycket baserats 
på mina tolkningar av medieinnehåll. Det vetenskapliga momentet, säger Ödman, består i pre-
liminära tolkningar som ska kontrolleras mot validitetskriterier. Han menar att tolkningar inte 
kan fungera som avspeglingar av verkligheten utan att de utgör en annan slags verklighet än 
den yttre som egentligen bara är ett kaos av meningslösa signaler som måste avkodas, tolkas 
och fyllas med mening. En valid tolkning skänker mening åt den företeelse som studeras. Vik-
tigt är dock att den varken ska avspegla forskarens förförståelse eller en teori från det ämne 
som studien genomförs inom.113 En eftersträvansvärd situation är när en annan person, med 
kännedom om författarens bakgrund, kontrollanalyserar del av materialet för att identifiera ef-
fekter av författarens förförståelse. Intersubjektivitet är dock ofta något som just bara är efter-
strävansvärt men orealistiskt att genomföra, att bara förlita sig på intersubjektiva kontroller 
medför också risker. Tillhör forskare och kontrollant samma grupp riskeras att de har samma 
förförståelse och felanalyser inte upptäcks. Istället bör man, menar Nyström, själv som forska-
re leta efter motargument och upptäcka luckor i sin egen argumentation för sin tolkningsidé. 
Fruktsamt i detta steg i forskningsprocessen fortsätter hon, är att stödja sig på vad andra fors-
kare kommit fram till.114  
 
Jag har varit noggrann med att redovisa min förförståelse då jag är medveten om att denna 
kan påverka mina tolkningar av materialet. För mig tjänar den kvantitativa undersökningen 
som en avsökare av materialet inför den kvalitativa undersökningen vilket betyder att vissa 
svagheter i undersökningsverktygen uppmärksammas och medför kompletteringar i de kvali-
tativa verktygen. Förutom att den kvantitativa undersökningen ger ett självständigt resultat 
pekar den också på vilka aspekter som bör ingå i den kvalitativa undersökningen. Denna 
”mixed method”-approach som används i detta arbete är således tänkt att komplettera var-
andra för att ge möjlighet för analys av både det manifesta som det latenta mediebudskapet i 
mitt material. 
 
 
 
. 
 

                                                
111 Ibid [u.å] 
112 Nyström, M. [u.å.] 
113 Selander, S. och Ödman P-J (red) (2005, s.11f) 
114 Nyström, M. [u.å.] 
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8. Resultat kvantitativa undersökningen 

8.1 Frekvens och storlek på inslag 
Tabell nedan visar resultatet från den kvantitativa undersökningen under den gällande tidspe-
rioden vecka 15 – 52, 2005. Gotlands Tidningar i större utsträckning publicerat inslag gällan-
de övergången till digital-tv, Gotlands Tidningar publicerade nära 6 procentenheter fler inslag 
än Gotlands Allehanda.  
 
Tabell 8.1.1 Artiklar i respektive tidning 

 Frekvens Procent 
Gotlands Allehanda 66 47,1 
Gotlands Tidningar 74 52,9 
Totalt 140 100,0 

 
Detta betyder inte att Gotlands Tidningar lämnat större utrymme till sakfrågan än vad Got-
lands Allehanda hade gjort, tvärtom visar det sig att Gotlands Allehanda har publicerat något 
färre men fler utrymmeskrävande inslag och ägnat övergången i stort sett samma utrymme än 
Gotlands Tidningar. Inslagen har dock huvudsakligen varit ganska små i omfånget, även om 
storleken på inslagen är större under själva övergången.115 
 
Tidsmässigt publicerades sakfrågan i högre frekvens runt själva övergången den 20 september 
2005, det vill säga vecka 37 och 38, nära 30 procent av totala antalet inslagen publicerades 
under denna period.116  
 
Figur 8.1.1 Frekvens av artiklar under den undersökta perioden 

 
 
Gotlands Allehanda publicerade flest inslag veckan före övergången och Gotlands Tidningar 
publicerade flest under själva övergångsveckan. Intressant är att efter att övergången genom-
förts vecka 38, följs övergången upp under en veckas tid och sedan slutar publiceringen i stort 
sett, veckan 40 är nyheten ”död” och endast enstaka inslag följer veckorna efter. Detta beror 
sannolikt i stor utsträckning på att övergången fungerade mycket bra och de flesta faktiskt 
fick en smärtfri övergång. En återkoppling till övergången ses dock flera månader efter över-
gången beroende på att vissa delar av Gotland hade kvarstående mottagningsproblem. 117 
 
                                                
115 Tabell B:1 och Tabell B:2 
116 Tabell B:3 
117 Tabell B:3 
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Figur 8.1.2 Skillnad i bevakning Gotlands Allehanda  
och Gotlands Tidningar 
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Det publicerade i en tidning kan ses ha tre nivåer där nyheterna utgör den redaktionella nivån, 
ledare och debatt som en politisk nivå och slutligen insändarna som det innehåll som repre-
senterar läsarna. Materialet som representerar en politisk nivå; ledare och debatt, är i viss mån 
komplicerad då en av tidningarna, Gotlands Tidningar i själva verket är två hopslagna tid-
ningar med olika politisk färg (socialistisk och centerpartistik med oberoende liberal kom-
mentar118). På ledarsidan publicerade inslag rörande övergången endast på den centerpartistis-
ka delen av ledarsidorna. Gotlands Allehanda är som tidigare nämnts politiskt förankrade hos 
moderaterna. I tabellen nedan redovisas vilken typ av inslag som digital-tv-övergången före-
kom i och i vilken utsträckning. 
 
Tabell 8.1.2 Frekvens artikelavdelning i respektive tidning 

 Gotlands  
Allehanda 

Gotlands  
Tidningar 

Total 

Ledare 2 6 8 
Nyheter 39 34 73 
Inrikes 3 0 3 
Ekonomi o näringsliv 1 0 1 
Debatt 4 4 8 
Insändare 16 26 42 
Kultur och nöje 1 1 2 
Övrigt 0 3 3 

Totalt 66 74 140 
 
Sakfrågan visar sig inte ha diskuterats på ledarsidorna i någon större grad under den under-
sökta perioden, endast åtta inslag (5,8 procent) behandlat frågan i någon utsträckning. Sakfrå-
gan är huvudsakligen diskuterat på ledarsidan i Gotlands Tidningar, endast två av inslagen 
återfinns i Gotlands Allehanda. Debattinläggen med politiska avsändare har skett i lika hög 
grad i båda tidningarna, frekvensen har dock varit låg.  
 
I desto större utsträckning har övergången diskuterats på insändarsidan. I båda tidningar har 
ett flertal insändare varit införda under den specifika perioden, 30 procent av det totala antalet 
inslag härrör sig från just insändarsidan. En stor skillnad mellan tidningarna kan ses, två tred-
jedelar av insändarna återfinns i Gotlands Tidningar. Storleken på insändare är oftast av det 

                                                
118 Mailkorrespondens med chefredaktör Hans E Andersson, Gotlänningen 



 

37  

mindre formatet, oftast mindre än 2/8-dels sida. Nyheterna kan ses ha en skillnad i storlek, 
Gotlands Allehandas inslag är i genomsnitt större än 3/8-dels sidan, medan Gotlands Tidning-
ars genomsnittliga nyhetsstorlek är 3/8-dels sida.119 

8.2 Placering 
Placering av inslagen visar i viss mån hur viktig tidningen har ansett övergången varit. Första 
sidan är självklart en av de viktigaste platserna för att uppmärksamma läsaren om nyheten, 
tidningarna har i stort sett publicerat material om övergången likvärdigt, dock har Gotlands 
Allehanda i något högre grad ansett att övergången bör uppmärksammas som ”dagens nyhet” 
– det vill säga givit nyheter om övergången en tongivande plats på första sidan på tidningen. 
Övergången till digital-tv har dock inte genererat många förstasidesstoff och små skillnader 
mellan tidningarna ger förhållandevis stora procentuella skillnader. Gotlands Allehanda har 
dock i något högre mån förstasidesstoff-klassificerat övergången gentemot Gotlands Tidning-
ar. Gotlands Allehanda har placerat nyheter om övergången som förstasidesnyhet sju gånger 
gentemot Gotlands Tidningar fem gånger. Förstasidesnyheterna är tidsmässigt publicerade 
huvudsakligen innan och under själva övergången. När övergången är avklarad skiljer sig 
dock publiceringen något. Gotlands Tidningar behandlar frågan som ”avklarad” och publice-
rar inga fler nyheter som ”dagens nyheter” på första sidan, vilket däremot Gotlands Allehanda 
gör. Gotlands Allehanda följer således upp övergången med toppnyheter så sent som under 
vecka 45, Gotlands Tidningar bara som ”blänkare”.120 
 
Tabell 8.2.1 Korstabulering tidning och placering.  
Procent av totalt införda artiklar i respektive tidning. 
 
 Första sidan 

”dagens ny-
het” 

Första sida n 
”blänkare” 

Sista sidan Övriga sidor Nn 

Gotlands Al-
lehanda 

10,6 6,1 3,0 80,3 66 

Gotlands 
Tidningar 

6,8 6,8 0,0 86,5 74 
 

 Total 8,6 6,4 1,4 83,6 140 

 
Undersökningens tidsspann sträcker sig från vecka 15 till vecka 52 vilket innebär cirka 225 
tidningar från vardera tidningen vilket gör att det kan tycka att övergången inte har haft någon 
större framgång att klassificera sig som förstasidesstoff. Nyheter konkurrerar dock med var-
andra om utrymme och under perioden inträffade ett flertal andra händelser av hög dignitet 
bland annat dubbelmord, SM-guld i basket, rekordvinst i lotto till Gotland och ekonomiska 
svårigheter för Gotlandstrafiken vilket gör att övergången ändå måste anses ha haft en hög 
prioritet hos tidningarna.  

8.3 Bildsättning 
Ett annat sätt att uppmärksamma ett ämne är att bildsätta nyheten, idag är inte bilder dyrbara 
inslag som det med den tidigare trycktekniken, utan tidningar kan vara frikostig med bildin-
slag. Bilder tar dock ofta stor plats och det handlar om avvägningar redaktionen gör utgående 
från bland annat inslagets ”viktighet” och vilken mån av plats det finns. Så många som nära 
45 procent av inslagen bildsatts. En av de uppgifter som ofta tidningar har är att informera lä-
saren, denna övergång är en teknisk övergång som kan förväntas vara svårförstådd för vissa 
läsare. Ett sätt att förenkla och förklara komplicerade händelser kan vara att använda grafik el-

                                                
119 Tabell B:4 
120 Tabell B:5 
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ler teckningar där det enkelt visas hur händelserna hänger ihop. Grafik är dock något som tid-
ningarna har använt lite, endast fem inslag har haft grafiska inslag.  
 
Tabell 8.3.1 Förekomst av bild eller grafik i artiklarna 

 Frekvens Procent 
Förekomst av bild 60 42,9 
Förekomst av grafik 2 1,4 
Förekomst av bild 
och grafik 

3 2,1 

Ingen förekomst av bild 
eller grafik 

75 53,6 

Total 140 100,0 

 
Föga förvånande har de mindre inslagen bildsatts i mindre grad än de större, intressant är 
dock att det verkar finnas en kritisk gräns för hur stort ett inslag måste vara för att bildsättas. 
Av de minsta inslagen är endast cirka var tionde inslag är bildsatta. Inte heller de inslag som 
upptar en fjärdedels sida är bildsatta mer än i 17 procent av fallen. Gränsen för bildsättning 
kommer vid inslag som upptar 3/8 av en tidningssida, dessa inslag är bildsatta till 60 pro-
cent.121 Detta kan antingen tyda på att det finns en kritisk gräns för hur stor volym en textmas-
sa måste ha för att kunna bildsättas eller så tyder det helt enkelt på att bilden tar detta utrym-
me till förfogande. 
 
Gotlands Allehanda bildsätter i högre utsträckning (55,4%) än Gotlands Tidningar (37,8%) 
sina inslag.122  Detta skulle kunna vara beroende på att en större andel av Gotlands Tidningars 
totala medieinnehåll utgår från insändare men så är inte fallet. I de två avdelningarna ”nyhe-
ter” och ”insändare” som har en viss analysmängd bildsätter oftare Gotland Allehanda än Got-
lands Tidningar  
 
Tabell 8.3.2 Korstabulering Bild och tidning.  
Procent av totala antalet inslag i respektive tidning 
 
 Gotlands Allehan-

da 
Gotlands Tid-
ningar 

Förekoms av bild 51,5 35,1 
Förekomst av grafik 1,5 1,4 
Förekomst av bild och 
grafik 

3,0 1,4 

Ingen förekomst av bild 
eller grafik 

43,9 62,2 

n= 66 74 

8.4 Avsändare och källor 
Av de 140 analyserade inslagen utgick cirka 55 procent från en journalistisk avsändare. Detta 
kan ses vara ganska intressant då materialet kommer från nyhetsmedier men visar att lokala 
tidningar har en aktiv roll i att även framföra andra inlägg än de redaktionella. Frågan har 
också varit mycket aktuell hos läsarna då så många som nära 30 procent har en privatperson 
som avsändare. Den politiska bakgrunden till övergången, det vill säga att övergången beslu-
tades genom riksdagsbeslut och också debatterades sent i processen, visas också i de lokala 
tidningarna. Under den undersökta perioden har runt tio procent av de införda inslagen en po-

                                                
121 Tabell B:6 
122 Tabell B:7 
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litisk avsändare av skild karaktär. Däremot kan inte de inblandade aktörerna ses som aktiva 
som avsändare, endast ett fåtal (3) inslag hade en aktör som avsändare. 
Den stora skillnaden i de två tidningarnas innehåll är att Gotlands Allehanda har ett större an-
tal journalistiska avsändare, över 60 procent har en journalistisk avsändare medan Gotlands 
Tidningar har journalistisk avsändare i hälften av materialet vilket härrör från den större 
mängden insändare i Gotlands Tidningar. 
 
Tabell 8.4.1 Avsändare i artiklar.  
Procent av totala antalet inslag i respektive tidning 
 
 Journalist Privat-

person 
Politisk 
aktör 

Aktör Ingen 
iakttagbar 
Avsändare 

Övriga Totalt 
antal 
inslag 

Gotlands Alle-
handa 

62,1 21,2 12,1 3,0 1,5 0,0 66 
 

Gotlands Tid-
ningar 

50,0 35,1 10,8 1,4 0,0 2,7 74 
 

n= 78 40 16 3 1 2 140 
 
Som jag beskrev hanteras ofta källanvändning som en kvalitetsstämpel på journalistik även 
om källor självfallet kan ha egna anledningar till att ställa upp som källor. Det finns ett klart 
intresse av att studera källorna i nyhetsbevakningen av övergången till digital television. I vil-
ken grad har läsarna möjlighet att värdera uppgifterna i nyhetsrapporteringen, vilken möjlig-
het har de att källkritiskt granska medieinnehållet. I mitt material ingår förutom ren journalis-
tik även insändare, debatt och ledare vilka oftast innehåller material av mer agiterande art där 
en neutral nyhetsrapportering inte på samma sätt är självklar. Med tanke på materialet som 
består av både redaktionellt som insänt material redovisas det totala utfallet i nedanstående 
tabell. Medelvärdet för antalet källor i det totala materialet är 1,3 källor/inslag. 
 
Tabell 8.4.2 Antal använda källor i  
publicerade inslag 
 
 Frekvens Procent 
Inga källor 38 27,1 
1 källa 53 37,9 
2 källor 30 21,4 
3 källor 10 7,1 
4 källor 6 4,3 
5 källor 3 2,1 
n= 140 100,0 
 
Båda tidningarna hanterar källor på likartad sätt när det gäller upp till två källor, däremot an-
vänder Gotlands Allehanda oftare fler källor än två i jämförelse med Gotlands Tidningar vil-
ket medför att Gotlands Allehanda (m=1,4) har ett högre medelvärde än Gotlands Tidningar 
(m=1,2).123 
 
Gotlands Tidningars större mängd insändare är dock inte anledningen till att de har ett lägre 
genomsnittstal utan den stora skillnaden mellan tidningarna återfinns inom nyhetssektionen. 
Gotlands Tidningar har i hög utsträckning publicerat material utan källhänvisning på något 
sätt, så stor del som var femte inslag är utan källa, gentemot cirka åtta procent hos Gotlands 
Allehanda. Inte bara antalet källor är intressant att undersöka. Frågan är vilka källor som får 
komma till tals eller blir omtalade. Nedanstående figur visar att representanter från aktörer i 

                                                
123 Tabell B:8 
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processen, som digitaltvkommissionen och Boxer, är de källor som främst har förekommit i 
tidningarna. De har figurerat som källa i nästan hälften av fallen men även politiker, på både 
lokal och nationell nivå har varit frekvent använda i tidningarna.124 Den typen av källa som 
minst har figurerat i tidningarna har varit källor med kommersiellt ursprung som lokala före-
tagare eller producenter av utrustning. 
 
Figur 8.4.1 Vilka fungerade som källor i tidningarna? 
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De mest framträdande skillnaderna mellan de två tidningarna val och eller tillgång till källor 
är att Gotlands Tidningar i högre utsträckning har använt aktörer i processen som källor, för-
vånande är att Gotlands Allehanda i så stor utsträckning endast refererat till aktörernas organi-
sationer och inte har haft någon namngiven källa. De lokala politikerna har i större utsträck-
ning fått utrymme i Gotlands Allehanda.125 

8.5 Åsikter om övergången 
Vikten av att undersöka vilka åsikter tidningarna har förmedlat om övergången kan knappast 
underskattas, speciellt som jag i tidigare undersökningar visat att tidningarna var en av de vik-
tigaste informationskällorna för tittarna. Den sammantagna bilden för den förmedlade åsikten 
om övergången till digital television är framträdande negativ. Hälften av alla inslag anser jag 
har en dominerande negativ åsiktsförmedling, vilket inte kan uppvägas av de tjugo procent 
som jag ansett har haft en dominerande positiv syn på övergången. Man kan också se att hu-
vuddelen av alla inslag har haft en övervägande positiv eller negativ åsikt, 70 procent av alla 
inslag har haft en dominerande åsikt. Tidningarna har således föredragit att publicera inslag 
med värderande ton. Väl att betänka är dock att detta gäller den sammantagna bilden, med in-
sändare och debattinlägg såväl som nyhetsinslag. 

                                                
124 Tabell B:11 och Tabell B:12 
125 Tabell B:10 



 

41  

 
 
Tabell 8.5.1 Åsikt om övergången i tidningarnas inslag 

 Frekvens Procent 
Dominerande positiv 
åsikt 

29 20,7 

Dominerande negativ 
åsikt 

70 50,0 

Ingen dominerande 
åsikt 

19 13,6 

Neutral 22 15,7 
n= 140 100,0 

 
Jag har delat upp de mer nyanserade inslagen i två olika typer vilket kan vara på sin plats att 
förklara. De inslag som har kodats som ”Ingen dominerande åsikt” har inslag av både positiva 
som negativa åsikter, ”neutrala” inslag är rent informativa utan värderingar. Den sammantag-
na förmedlade åsikten ser relativt lika ut mellan de två tidningarna med ett undantag, Gotlands 
Tidningar har i högre grad haft neutrala inslag i tidningen än vad Gotlands Allehanda har haft. 
Detta medför således att Gotlands Tidningar också haft en något lägre grad av värderande in-
slag än Gotlands Allehanda, både positivt som negativt färgade inslag.126 Den sammantagna 
förmedlade bilden är självfallet ett mycket grovt mått på vilken bild tidningarna har förmed-
lat. Kanske intressantare är att titta på hur åsikterna har fördelats utifrån avsändare då de i 
stort sett står för olika delar i tidningarna. En uppdelning på avsändarnivå ger ju ett lägre n-tal 
vilket självfallet gör att få fall får ett stort utfall rent procentuellt men kan ändock ge vissa 
fingervisningar om de olika avsändarnas dominerande åsikter. 
 
Tabell 8.5.2 Åsikt utifrån avsändare 

 Journa- 
listisk 

Privat-
person 

Politisk 
aktör 

Aktör Ingen iakt-
tagbar av-
sändare  

Övriga n= 

Dominerande 
positiv åsikt 

33,3 2,5 0,0 66,7 0,0 0,0 29 

Dominerande 
negativ åsikt 

29,5 82,5 75,0 0,0 0,0 100,0 70 

Ingen domi-
nerande åsikt 

15,4 7,5 12,5 33,3 100,0 0,0 19 

Neutral 21,8 7,5 12,5 0,0 0,0 0,0 22 
n= 78 40 16 3 1 2 140 

 
Inslagen med journalistisk avsändare har delat sig i tre jämförbart stora delar, positiv, negativ 
och ingen dominerande/neutral har alla mellan 29,5 – 37,2 procent av inslagen. Nyheterna 
(vilka självfallet har en journalistisk avsändare) har huvudsakligen genom hela undersök-
ningsperioden således uppvisat en neutral eller positiv bild av övergången. Privatpersoner, 
som står för insändare, och politiska avsändare, vilka står för debatt/ledare/vissa avsändare 
har dock genomgående uppvisat en negativ bild av övergången.127 De positiva inslagen har 
dock haft en mer undanskymd plats i de båda tidningarna. Av de två olika tidningarna har 
Gotlands Allehanda haft en mer negativ journalistisk rapportering än Gotlands Tidningar, 
Gotlands Allehanda har ett klart större utfall på negativa artiklar. Gotlands Tidningar skriver i 
högre grad på ett neutralt informerande sätt gentemot Gotlands Allehanda. Vad det gäller in-
sändare har Gotland Allehandas insändarsida visat ett enat motstånd mot övergången, Got-

                                                
126 Tabell B:9 
127 Tabell B:13 
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lands Tidningar har också haft en övervägande negativ insändare, dock inte så kompakt nega-
tiv som Gotlands Allehanda. Gotlands Tidningar har en större mängd insändare än den kon-
kurrerande dagstidningen vilket eventuellt kan tyda på att de antingen har valt att ge över-
gången större utrymme eller haft fler insändare insända till redaktionen. En ytterligare anled-
ning kan vara att tidningen själv valt ut de insändare som passat tidningens linje i frågan. Ak-
törer har inte haft stort utrymme i tidningarna vad det gäller inslag som de själva står som av-
sändare, således har de inte varit aktiva med debattinlägg eller insändare, det har kanske inte 
plats funnits att tillgå för denna typ av inslag. 128 

                                                
128 Tabell B:13 
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9. Resultat från kvalitativa undersökningen 

9.1 Artiklar 

9.1.1 Före övergång 
1. Fokus 
Teknik 

I en teknisk övergång som denna är det inte förvånande att tekniska aspekter har diskuterats i 
tidningarna. Tidningarna belyser problemen med att vissa områden på Gotland kommer att få 
problem med mottagningen trots nya sändare. Teracom som huvudaktör är mån om att visa att 
de gör noggranna förberedelser inför övergången men är också medvetna om att vissa pro-
blem kommer att kvarstå. 
 

”Inför avvecklingen av det analoga nätet har Teracom gjort noggranna mätningar av de digitala 
tv-signalerna över hela ön. Resultatet bekräftar föraningarna om att de områden som idag har 
problem med de analoga signalerna även kommer få problem med de digitala…I de flesta fall 
går det nog att klara mottagningen genom att man monterar antennen högre upp, men i ett fåtal 
fall kan parabol vara den enda alternativet.129 

 
Övergångens inneboende problem förklaras och utreds således men även alternativa lösningar 
belyses. Multiboxen beskrivs som är en utrustning som klarar av flera tv/video apparater sam-
tidigt. Tidningen anspelar samtidigt på gotlänningarnas osäkerhet, undermeningen är att tit-
tarna har stora problem och det företag som tillverkar multiboxarna ges tillfälle att beskriva 
produkten som lösningen på alla problem trots att produkten endast kan motta de gamla 
markbundna kanalerna. Vill tittarna ha ytterligare kanaler måste de trots inköp av multibox 
komplettera med en digitalbox.  
 

”En multibox i stället för flera digitalboxar därhemma. Nu finns multiboxen, den enda som be-
hövs till hemmets alla TV-apparater och videobandspelare…Vi vet att många känner oro inför 
övergången till digital tv. Nu har vi lösningen och har själva utvecklat teknik och funktion och 
gör därmed en konsumentprodukt… ”130 

 

Inte nog med att den ersätter ett flertal digitalboxar, den är också konsumentvänlig propagerar 
producenterna. Producenterna tar på sig en frälsarroll, de har tagit fram multiboxen för att 
hjälpa människor, inte för att tjäna pengar.  
 

”Vi vill göra digitaltv enkelt för alla. Därför har vi utvecklat en produkt som kan kopplas in lätt 
och av vem som helst.”131 

 
Att produkten kostar cirka 3000 kronor nämns bara i en bisats. Även om tidningen själv fyller 
på artikeln med teknisk information om övergången så upplåter den utrymme till rena säljar-
gument från ett företag.  
 
Process 

Lika högt på agendan som själva tekniken är själva processen vid denna tidpunkt. Tidningarna 
informerar noggrant om hur nedsläckningen är planerad, vilken tidsplan som är planerad och 
vilka som är berörda av den. Artiklarna understryker att det faktiskt bara är 23 procent av be-

                                                
129 Gotlands Allehanda 2005-06-17: Nya sändare löser inte allt 
130 Gotlands Allehanda 2005-04-27: En multibox klarar alla apparaterna 
131 Gotlands Allehanda 2005-04-27: En multibox klarar alla apparaterna 



 

44  

folkningen som är berörd av nedsläckningen och att Digitalkommissionen har förberedd en 
massiv informationskampanj i samband med nedsläckningen.132 Intressant rent placerings-
mässigt är också att i samband med just denna artikel finns en helsidesannons från just Digi-
tal-tv-kommissionen. Informationsvärdet blir därigenom högt. Digital-tv-kommissionen vill 
också visa att de flesta faktiskt har kännedom om övergången och att de som har skaffat digi-
talboxar faktiskt är nöjda med tekniken – trots extra kostnader och tekniskt krångel.133 
  

”Av de tekniska förberedelserna återstår nu bara sändaren som behövs för att täcka Visby inner-
stad…Utrustningen är beställd och förhoppningsvis är den på plats vid månadsskiftet…De digi-
tala sändningarna över Visby innerstad startar så fort utrustningen  är monterad…Det innebär att 
innerstadsborna kan börja se digitalt i juli…”134 

 

Samtidigt med informationen via artiklar visar det sig också att det finns önskemål om att se-
narelägga övergången till digitala sändningar för Gotland. Ett medborgarförslag läggs hos 
kommunfullmäktige. Personen bakom förslaget menar att gotlänningarna är försökskaniner 
som får finna sig i outvecklad teknik och också stå för alla kostnader.135 
 
2. Nyhetskällor 
De som får stort utrymme i tidningarna innan övergången är speciellt Digital-tv-
kommissionen och Teracom. Utrymme ges ofta till information om hur och när övergången 
ska ske. I dessa artiklar är ofta kommissionen ensam källa. Det handlar om information och 
inget annat och något behov av understödjande bikälla finns inte.136 Förutom rent informa-
tionsspäckade artiklar figurerar kommissionen också med sifferspäckade uppgifter tagna från 
genomförda undersökningar.  
 

”Nio av tio gotlänningar känner till att Gotland går över…i övriga landet 8 av tio. Det här tycker 
Digital-tv-kommisiones är ett gott resultat…undersökningen baseras på 2117 intervjuer i 
april…”137 
 
”Hela 80 procent av de tillfrågade anser sig nöjda med övergången till digital-tv…”138 

 
Om Digital-tv-kommisionen får stå för strukturellt processinriktade inslag och statistik så får 
en annan viktig aktör stå för den tekniska biten i övergången. Teracom framträder som källa 
av nyheter där de tekniska aspekterna står i fokus. Källorna har en tudelad uppgift; dels fort-
löpande information om hur den tekniska sidan av övergången fortgår och dels den upplysan-
de aspekten. Teracom upplyser tidningarnas läsare hur de ska gå till väga för att kunna motta 
de digitala sändningarna. 
 

                                                
132 Gotlands Tidningar 2005-04-21: Slut på analoga tv-sändningar 2008 
133 Gotlands Allehanda 2005-05-11: Snart känner alla till övergången till digital-TV, Gotlands Tidningar 2005-
07-07: Kunderna nöjda med digital-tv trots många brister 
134 Gotlands Allehanda 2005-06-17: Nya sändare löser inte allt 
135 Gotlands Tidningar 2005-05-11: Han vill vänta med digital-tv, Gotlands Allehanda 2005-05-11: Skjut upp 
övergången till digital-teve till 2008 
136 Gotlands Tidningar 2005-04-21: Slut på analoga tv-sändningar 2008 
137 Gotlands Allehanda 2005-05-11: Snart känner alla till övergången till digital-TV 
138 Gotlands Tidningar 2005-07-07: Kunderna nöjda med digital-tv trots många brister 
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”Av de tekniska förberedelserna återstår nu bara sändaren som behövs för att täcka Visby inner-
stad. Teracom har beslutat att sätta upp den i den gamla maltfabriken vid hamnen…”139 

 
”I de flesta fall går det nog att klara mottagningen genom att man monterar antennen högre upp, 
men i ett fåtal fall kan parabol vara det enda alternativet, säger Teracoms presschef Christer 
Lundin.”140 

 
Tekniken är innan själva övergången av stort intresse, tidningarna ger utrymme även tillnästin 
till reklammässiga inlägg från tekniska producenter. 
 

”Vi vill göra digitaltv enkelt för alla. Därför har vi utvecklat en produkt som kan kopplas in lätt 
och av vem som helst, säger Per Klöör vid A2B Electronics i Motala”141 

 
Självfallet framträder andra i tidningen, då i form av bikällor. Gotlands PRO agerar som en 
biaktör när de understryker Digital-tv-kommisionens yttrande om att de flesta kunder är nöjda 
med digitaltv.  
 

”Pensionärer är definitivt inte emot ny teknik, säger han. Men för många äldre med låg pension 
kan kostnaden kännas oöverstiglig.”142 

 
3. Rubriksättning 
Vad det gäller rubriksättningen av artiklarna innan övergången har tidningarna i stort sett an-
vänt en neutral informativ nivå. Rubrikerna har haft en beskrivande karaktär som speglat in-
nehållet i artiklarna väl; exempelvis ”Slut på analoga tv-sändningar 2008”143 och ”Han vill 
vänta med digital-tv”144 informerar om artikelns innehåll utan att försöka tillfoga några andra 
betydelser. Som ovanstående refererande artiklar visar har rubrikerna haft fokus på processen. 
Tekniken är det andra fokus som rubrikerna under den tidiga undersökningsperioden har haft; 
” Nya sändare löser inte allt”145 och ” En multibox klarar alla apparaterna”146. Det finns dock 
ett visst mått av spänning i vissa av rubrikerna, det är något som kommer att hända och går 
det fel kommer det drabba många personer. TV är en central del i många människors liv och 
ett hot om avbräck från det dagliga bruket skapar spänning. 
 

                                                
139 Gotlands Allehanda 2005-06-17: Utrustningen på plats i Havdhem och Bunge – Nya sändare löser inte allt. 
140 Gotlands Allehanda 2005-06-17: Utrustningen på plats i Havdhem och Bunge – Nya sändare löser inte allt. 
141 Gotlands Allehanda 2005-04-27: En multibox klarar hemmets alla TV-apparater och videor i höst 
142 Gotlands Tidningar 2005-07-07: Kunderna nöjda med digital-tv trots många brister 
143 Gotlands Tidningar 2005-04-21: Slut på analoga tv-sändningar 2008 
144 Gotlands Tidningar 2005-05-11: Han vill vänta med digital-tv 
145 Gotlands Allehanda 2005-06-17: Nya sändare löser inte allt 
146 Gotlands Allehanda 2005-04-27: En multibox klarar alla apparaterna 
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4. Bildsättning 
 
Få av artiklarna har varit bildsatta, vilket tyder på att det har funnits en svårighet i bildsätt-
ningen. De få bilder som dock var införda i tidningarna talar samma språk även om innehållet 
är olika.  
 
Bild 1 Gotlands Allehanda 2005-06-17 ”Nya sändare löser inte allt” 
 

I den övre bilden ser vi Teracomteknikern Henrik Hagström 
som installerade den tekniska utrustningen på Gotland. Det är 
sommar på Gotland, himlen är klarblå och blommorna står i 
högprakt. Det finns i den vackra miljön dock något hotfullt. 
Mannen är inte huvudperson i denna bild utan han hukar under 
den stora tv-masten, tagen i grodperspektiv. Den utrymmes-
krävande blomman kan ses som en symbol för Gotland och det 
som hindrar tv-masten från att falla. Mitt mellan teknik och 
Gotland finns således mannen, den lilla människan. 
 
 
 
 
 

Bild 2 Gotlands Allehanda 2005-06-23 ”Ökad takt för digital-tv” 
 

Även den andra bilden från perioden före övergången använ-
der den lille mannen under något stort hotande. Bilden på Leif 
Pagrovsky är tagen i grodperspektiv, över honom tronar något 
skärmliknande. Med kännedom om att Leif Pagrovsky var kul-
turminister vid tillfället kan han antingen ses som det hotande, 
han som personifierar digitaliseringen eller som den som dig-
nar under bördan från just att personifiera digitaliseringen. 
 
 
 
 
 
Tidningarnas val av bilder visar bilder med sneda linjeringar, 

detta används för att skapa en dramatisk känsla i bilder. Orörliga bilder får en känsla av rörel-
se. Detta karakteriserar något som händer nu. 
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9.1.2 Övergången 
1. Fokus 
Teknik 

Tidningarna exemplifierar, problematiserar och informerar om hur processen genomförs. Det 
framkommer dock att Teracom inte kan garantera total täckning över ön, intressant nog erbju-
der de lika bra sändning digitalt som analogt.147 En analog signal som tas emot dåligt ger en 
dålig bild, men en digital signal ger svart ruta.  
 
Artiklarna kännetecknas gärna av att det finns ett visst mått av uppmaningar i texten.  
Läsarna uppmanas att skaffa digitalboxar, att kontrollera antenner och undersöka sändnings-
styrkan.  
 

”Lennart Ivarsson påpekade vidare att det nu är viktigt att gotlänningarna tittar över sina anten-
ner när de har problem med digitaltevemottagningen.” 148 

 

Det finns också ett tydligt informerande drag i artiklarna, alla olika tekniska detaljer publice-
ras. Artiklarna beskriver ingående frekvensflyttandet, hur stor täckningen är, hur väl Teracom 
mäter mottagningsförhållandena runt omkring ön. Någon dag innan övergången ordnar några 
lokala medier informationstillfälle med några aktörer vilket självfallet får en uppföljning i tid-
ningarna. Artikeln har ett tydligt informerande drag som ges för att klarlägga övergången för 
tittarna. I rubriceringen av artikeln ” Digital-tv väcker ännu frågor på ön” anspelar på att det 
så nära inpå övergången har fortfarande många tittare frågor. 149 
Övergångsdagen finns spänning och historik i artiklarna, men läsaren ges även pedagogiska 
förklaringar till vad som händer. Även information som knappast gör läsaren mer vetande 
publiceras i artiklar, sådan information mer för att framkalla känslan av att ha varit närvarande 
när teknikern förde vippströmbrytaren över till digitala sändningar. Det handlar om att berätta 
och levandegöra ett historiskt ögonblick. 
 

”Han gick vidare in i digitaltevesalen där det står ett något mindre skåp. Han förklarade att den 
digitala sändaren har varit i bruk sedan 2001. ytterligare ett rum visades där de olika sändarsig-
nalerna ska kombineras innan de skickas upp i masten och ut över Gotland.150 

 
I viss mån försöker de aktiva aktörerna minimera problemen som de faktiskt är medvetna om, 
de menar att det räcker att ändra tittarnas tekniska utrustning en aning så löser sig de flesta 
problem. Dessa förenklingar av problemen ifrågasätts inte av tidningarna utan aktörerna får i 
stort sett föra sin egen talan. 
 

”- Tar man emot från Follingsbo så stannar bilden…Riktar i däremot antennen mot slavsändaren 
på Högkolan, så blir det alldelens utmärkt bild…Men jag tror inte problemen är större än att de 
allra flesta kan fixa det…det handlar kanske bara om att flytta antennen till en högre plats eller 
kanske att fälla lite skog.”151  

 
De alternativa tekniska lösningarna med digital-övergången som tidigare under undersök-
ningsperioden framhållits som en möjlighet, multi-boxen, visar sig vara begränsade i sin an-
vändbarhet. Utrustningen som var framtagen för enfamiljshus med flera tv-apparater avses 
användas av fastighetsägare i flerfamiljshus mot återförsäljarens rekommendationer. Trots 
                                                
147 Gotlands Tidningar 2005-09-08: Alla kommer inte att få digital tv-bild 
148 Gotlands Allehanda 2005-09-20: Historiskt ögonblick för ön 
149 Gotlands Tidningar 2005-09-17: Digital-tv väcker ännu frågor på ön. 
150 Gotlands Allehanda 2005-09-20: Historiskt ögonblick för ön 
151 Gotlands Tidningar 2005-09-14: Snart blir det helt svart 
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detta har utrustningen installerats hos exempelvis Gotlands sjukhem och Svenska Spel. Ut-
rustningen är dock så eftertraktad att företaget inte hinner tillverka tillräckligt många appara-
ter.  
  

” Visst kan den fungera i större fastighetsnät, men det är som att koppla en liten Nissan Micra 
framför en ett tungt släp, när man egentligen behöver en stor kombi…”152 
 

 
Process 

Naturligtvis finns fokus på själva övergången, processen, under perioden för övergången. 
Folkpartiets Lars Leijonborg går ut i en stor debattartikel i Dagens Nyheter och menar att di-
gital-tv-övergången bör läggas på is. Debattartikeln följs naturligt upp i de lokala medierna, 
där övergången är som mest aktuell. Istället för att kräva att övergången stoppas kritiseras 
istället informationsmässiga och tekniska aspekter i processen, även Gotlands ”mogenhet” för 
digitala sändningar ifrågasätts av lokala politiker.  
 

”Det är mycket oroande att 43 procent av landets hushåll inte känner till vad övergången inne-
bär…Nu kommer rapporter om att inte ens utsändningarna fungerar tillfredsställande…Många 
gamla och sjuka kommer att bli mer isolerade om teven inte fungerar.”153    

  
Ett tydlig önskan från aktörernas sida om att avdramatisera övergången och istället framställa 
den som något naturligt ses i vissa artiklar. De understryker att denna process pågår i hela Eu-
ropa, svenskarna är inte ensamma i detta, att övergången varken behöver vara krånglig eller 
tidskrävande. Enkelheten understryks med pedagogiska teckningar som förklarar vad dålig 
bild kan bero på. Vad läsarna dock efterfrågar i samma artikel är istället svar på rent tekniska 
frågor och frågor angående det politiska beslutet. 154  
 
Multiboxar sågs av många som en lösning på problemet med att ha en box per apparat. Leve-
ranserna försenades under perioden vilket tillverkaren menade berodde främst på sena politis-
ka beslut. De politiska besluten blir därigenom ett hinder för den tekniska utvecklingen. 
 

”marknadsföringen började under våren, innan några boxar fanns färdiga, och de första leveran-
serna lyckades man få ut veckan innan digital-tv-övergången på Gotland. Enligt Ari Miettinen 
beror det pressade tidsschemat på sena politiska beslut om hur många program som ska ha ”must 
carry-status”…belutet togs i maj och först därefter kunde vi slutföra utvecklingen av produkten.” 
155 

 
Tydligt är att gotlänningarna är informerade om övergången, att däremot SVT1 skulle fortsät-
ta att sända under en tvåveckorsperiod hade inte nått tittarna. Kritiskt undersöker tidningen 
varför informationen inte nått tittarna. 156 
 

”Möjligheten att fortsätta se på ”ettan” under en övergångsperiod har ingen velat skylta med. På 
digital-tv-kommissionens informationscentrum vill man över huvudtaget inte bekräfta den fort-
satta sändningen över analoga nätet…”157 

 

                                                
152 Gotlands Allehanda 2005-09-29: Föresenade multiboxar ställer hundratals lägenheter utan tv. 
153 Gotlands Allehanda 2005-09-14: …samtidigt kräver Leijonbog att hela projektet läggs på is 
154 Gotlands Allehanda 2005-09-17: Sista frågorna om nya tv:n 
155 Gotlands Allehanda 2005-09-29: Föresenade multiboxar ställer hundratals lägenheter utan tv. 
156 Gotlands Tidningar 2005-09-19:Alla kan se SVT 1 – trots nedsläckningen 
157 Gotlands Tidningar 2005-09-19:Alla kan se SVT 1 – trots nedsläckningen 
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I tidningarna förstärks att Gotland är först ut i övergången, tidningarna använder gärna uttryck 
som ”ön”, ”historiska” och det är gotländska tekniker som slår över till digitala sändningar. 158 
Men också att Gotland bara är ett steg i en lång process för att digitalisera hela Sverige. 
 

”- Vi är långt ifrån färdiga med utbyggnaden av det digitala nätet, säger Lennart Ivarsson. Vi 
kommer länge att fortsätta trimma in nätet. Först 2008 vet vi om vi har klarat uppdraget. Då ska 
hela Sverige ha digital-tv.”159 

 
Belåtet kan också aktören Teracom pusta ut efter den första veckan av digital-tv. Övergången 
gick bättre än de väntat och problemen färre än de befarade. Inte heller fick deras kundtjänst 
ta emot särskilt många samtal. De understryker dock att processen inte är färdig med att själva 
vippströmbrytaren slogs över, nu handlar det om att förbättra för de boende på Gotland. 
 

”- Det har gått bättre än vi hade trott, säger projektledaren Lennart Ivarsson på Teracom…Redan 
från början visste man att et skulle bli problem att ta emot den digitala bilden på en del platser.  
- Men vi upptäckte att problemen var färre än vi trott…Särskilt på södra Gotland har resultaten 
varit mycket goda…Teracom kommer att fortsätta jobba med att förbättra sändningarna i de om-
råden där det finns problem.”160 

 

 
Aktör 

Aktörer har en framträdande roll i tidningarna under övergången. Det viktigaste budskapet är 
att inblandade aktörer är noggranna och förberedda ”Vi gör installationer, mäter och justerar. Det är en 
process”161, ”Då ska vi ha generalrepetition med alla berörda…”162 

 
Något som framkommer under själva övergången är att gotländska kommunalpolitiker fak-
tiskt erbjöd Gotland som försökslän, i hopp om att få bidrag till tekniskt utrustning. Nyheten 
hamnar naturligt på framsidan, dock bara hos ena tidningen.163 Uppgifterna behandlas dock 
inte uttömmande, vilket jag skulle ha kunnat tro med avseende av den opinion som fanns in-
nan övergången, lokala politiker visar istället uppgivenhet inför de tidigare politikernas hand-
lande. 
 

”- Jag kan vara kritisk för att man visste för lite när brevet skrevs. Men nu är vi mitt uppe i det 
och det är för sent att backa.”164 

 
Beväpnade med både argument och försvarstal förväntar sig politiker och aktörer inom områ-
det en anstormning av ilskna gotlänningar till de platser de befinner sig på. En anstormning 
som uteblir till aktörernas förvåning.  
  

”Jag hade förberett mig på arga folkmassor, sa Pagrovsky som varit ute och kollat på stan. Det 
var inte många han mötte. 
 – Vad har vi nu ställt till med, hade jag tänkt att fråga de som var upprörda.  
I ett tält ute på östercentrum i Visby stod Boxers personal för att informera om sina produkter. – 
de var sysslolösa, konstaterade ministern som tolkade det som något positivt.”165 

 

                                                
158 Gotlands Allehanda 2005-09-20: Historiskt ögonblick för ön 
159 Gotlands Tidningar 2005-09-14: Snart blir det helt svart 
160 Gotlands Tidningar 2005-09-24: Digital-tv-mätningarna i veckan bättre än väntat 
161 Gotlands Tidningar 2005-09-08: Alla kommer inte att få digital tv-bild 
162 Gotlands Tidningar 2005-09-08: Alla kommer inte att få digital tv-bild 
163 Gotlands Allehanda 2005-09-19: Gotlands politiker trodde på gratis digital-tv 
164 Gotlands Allehanda 2005-09-19: Gotlands politiker trodde på gratis digital-tv 
165 Gotlands Tidningar 2005-09-20: Dagen då ön blev digital 
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Det är tydligt i artikeln att aktörerna är positivt överraskade till hur väl övergången har ge-
nomförts medan tidningen ställer sig mer tveksam till det positiva flödet av kommentarer från 
aktörerna. Kommunalråden som varit med om att erbjuda Gotland som försöksområde försö-
ker att argumentera för kommunens agerande. 
 

”Kommunalråden Björn Jansson och Jan Lundgren hade hoppats på ekonomiskt stöd till inköp 
av boxer. Så blev det inte, men de ser ändå en fördel med att vara först ut med digital tv. 
– Vi hade aldrig fått så bra utbyggnad av masterna om vi inte kommit först. Det gynnade oss. 
Sen får vi visa upp oss. Se bara så mycket massmediafolk det är här idag, sa kommunalråden 
som tittade sig belåtet omkring.”166 

 

Aktörerna är också noga med att framhäva att de gör allt och lite till för att övergången ska gå 
så smidigt som möjligt. De mäter mottagningen om och om igen, finjusterar och förhandlar, 
allt för gotlänningarnas bästa. Det handlar om att en så pass kritiserad övergång absolut inte 
får misslyckas. 
 

”Teracom har besökt en del hushåll där man haft problem, trots att det egentligen inte är bola-
gets uppgift. ’ 
– Nej, det är ett jobb för installatören…Men det är svårt att säga nej när någon ber om hjälp.”167 

 

Tittare 

Tittarna som tillfrågas om övergången avdramatiserar övergången kraftigt. Vad de är irritera-
de på är kostnaderna och att de är ”försökskaniner” i processen. Flera av de i tidningarna in-
tervjuade har ingen brådska med att skaffa digitalbox utan ser övergången som ett tillfälle att 
pröva att vara utan tv ett tag. 
 
 ”Familjen Thomsson har inte lagt ner några pengar för att kunna se på digital-tv.  

–Visst känns det som vi är lite försökskaniner. Vi väntar ett tag och tittar på kanal 1 så länge, sä-
ger han som inte har någon brådska.”168 
 

Pensionärerna var en grupp som var omtalad som speciellt utsatt inför övergången till digital-
tv. Den allmänna opinionen (vilken kan utläsas genom insändare och uttalanden från exem-
pelvis politiker) befarade att de skulle få stora problem med den nya tekniken. – En farhåga 
som inte infriades. De flesta äldre var nöjda med övergången och något speciellt motstånd 
mot tekniken fanns egentligen inte.169 Samma sak gäller de farhågor den gotländska kommu-
nen (och också folkpartiledaren Leijonborg) hade haft om att många inte skulle ha råd att 
skaffa digitalbox. Gotlands socialförvaltning öronmärkt en schablonsumma för att kunna bi-
dra till digitalboxar för behövande då tv ingår i skälig levnadsstandard. Det visar sig dock att 
endast en tredjedel av förväntade ansökningar har kommit in till förvaltningen. Förvaltnings-
chefen menar dock att vissa grupper i samhället ännu kanske inte är medvetna om deras be-
hov. 
 

”Behovet har varit mindre än vi förväntat oss… Jag tror det finns en grupp äldre människor som 
inte riktigt insett att de måste skaffa en box för att kunna fortsätta se teve när det analoga nätet 
släcks…”170 

 
Dagen för övergången uppvisas istället bilder av nöjda och glada tittare som väljer att avstå 
från sin tidigare vana att titta på tv. Det påtvingade politiska beslutet kan således motverkas – 

                                                
166 Gotlands Tidningar 2005-09-20: Dagen då ön blev digital 
167 Gotlands Tidningar 2005-09-14: Snart blir det helt svart 
168 Gotlands Tidningar 2005-09-20: Dagen då ön blev digital 
169 Gotlands Allehanda 2005-09-21: Även pensionärerna är nöjda 
170 Gotlands Tidningar 2005-09-14: Knappt 20 har beviljtas socialbidrag till box. 
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man kan avstå från tv! De få tittare som väljer bort det som faktiskt anses ingå som skälig 
levnadsstandard lyfts fram som en typ av hjältar. De omnämns som att de gör ”medvetna val” 
och ”utmanar livsstilen”171 med att vara utan tv för längre eller kortare perioder. Personer som 
väljer bort tv:n ges utrymme att skriva krönika om sitt beslut172 eller som i Gotlands Allehan-
da ges ett helt uppslag. 
 

”Det blir tv-fri kväll i kväll för Inger och Kalle Holgersson. De har bestämt sig för att inte skaffa 
någon box i samband med övergången till digital-tv…Inger och Kalle tror inte att de kommer få 
några problem att fylla tiden på kvällarna…Långa, trevliga promenader ska det bli. 
– Och så ska vi gå på biblioteket och läsa mycket. Och prata med varandra! ”173 

 
2. Nyhetskällor 
Naturligt får aktörer ett stort utrymme som nyhetskällor i tidningarna under själva övergång-
en. En stor lättnad infinner sig, övergången gick bra och gotlänningarna visade sig vara mer 
nöjda än förväntat. Politiska aktörer, som kulturminister Leif Pagrovsky erkänner att han hade 
förväntat sig ”arga folkmassor”.  
 

”- Är du sur. 
Det undrade kulturminister Leif Pagrovsky när han på måndagen mötte Stig Thomasson från 
Stenkyrka. Det var dagens för övergången till digital-tv som lockat regeringen till Visby. 
– Både ja och nej, fick han till svar.”174 

 
De källor som är aktuella i tidningarna är sådana som är aktiva i processen; Teracom, Digital-
tv-kommissionen och SVT. Ofta handlar det om rent informativa nyheter, ofta med positiva 
inslag. Arbetet går bättre än väntat, sändningarna är starkare och det kommer vara mindre 
problem och så vidare.  Aktörerna berättar när och hur övergången kommer att ske och fram-
för allt vad de gör för att övergången ska gå så smidigt som möjligt. 
 

”Just nu åker Teracom runt på ön och mäter de digitala signalerna och gör förbättringar där så-
dana behövs…man kommer att finnas kvar på ön under hela den vecka när digitala sändningar 
startar. 
– Vi vill ju givetvis veta hur det går, säger Lennart Ivarsson… 
Teracom har besökt en del hushåll där man haft problem, trots att det egentligen inte är bolagets 
uppgift”175 
 
”Nätoperatören Teracom har under veckan åkt runt och mätt den digitala signalens styrka på fle-
ra håll på ön. 
– Det har gått bättre än vi hade trott, säger projektledaren Lennart Ivarsson på Teracom.”176 

 
Aktörerna blandas upp med gotlänningar som får ge uttryck för sina upplevelser av övergång-
en. Gotlänningarna används dock bara som binyhetsbärare. De används för att förstärka, per-
sonifiera eller förlägga informationen mer geografiskt nära. Ett exempel på detta är reaktionen 
i den lokala pressen på det politiska utspel som folkpartiledaren Lars Leijonborg gjorde i en 
debattartikel i DN. I debattartikeln menar Leijonborg att så många som var tionde familj inte 
har råd med att skaffa utrustning. Artikeln handlar om själva debattartikeln och förstärks ge-
nom att ge utrymme till Marie Bergström, chef för socialförvaltningens stöd och familjeenhet 

                                                
171 Gotlands Tidningar 2005-09-20: Dagen då ön blev digital 
172 Gotlands Tidningar 2005-09-20: Därför skaffar vi inte någon digitalbox 
173 Gotlands Allehanda 2005-09-19: Alla går inte över 
174 Gotlands Tidningar 2005-09-20: ”Visst är vi lite försökskaniner” 
175 Gotlands Tidningar 2005-09-14: Snart blir det helt svart 
176 Gotlands Tidningar 2005-009-24: Digital-tv-mätningarna o veckan bättre än väntat 
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och mer eller mindre lokala folkpartister.177 Dagen innan övergången publicerar Gotlands Al-
lehanda en berättelse om Inger och Kalle Holgersson. De båda privatpersonerna har beslutat 
sig för att inte skaffa någon tv: problemet är dock inte övergången till digitala sändningar utan 
att innehållet i tv är dåligt. Deras historia används för att illustrera att det är mycket få tittare 
som väljer bort tv. 
 

”- De som berättar att de inte ska ha tv är personer som tidigare inte har tittat så mycket på tv 
och de är inte så många att de lämnar några större avtryck, säger Elizabeth Gummesson.”178 

 
3. Rubriksättning 
Under själva övergången har tidningarna haft större möjligheter att rubriksätta på ett annat än 
informativt sätt. Vissa rubriker andas dramatik, det är inte säkert att alla kommer få digital-tv, 
alla kommer inte få tillgång till teknisk utrustning eller att det kommer bli ”svart i rutan”. En 
hotbild målas upp för läsarna. Samtidigt som denna hotbild målas upp genomsyras ett flertal 
rubriker av det historiska i övergången. En stolthet över att vara först, att vara utvald och att 
synas i medierna rubriceras som ”Dagens då ön blev digital”179, ”Historiska ögonblick på 
ön”180. Tidningarna kallar inte Gotland för Gotland, utan bara ”ön”, det är en vi-känsla som 
frammanas, då det är tydligt att gotlänningarna kallar Gotland för ”ön”. Gotlänningarnas för-
måga att ”våga vägra tv” ges också uttryck i rubriker som ”Därför skaffar vi inte någon digi-
talbox”181 och ”Alla går inte över”182. Rubrikerna representerar artiklarnas innehåll. 
 
4. Bildsättning 
Precis som rubriksättningen har varit enklare under själva övergången har också nyheterna va-
rit mer tacksamma att bildsätta. Många artiklar är dock fortfarande utan bild. Jag har tagit upp 
tre olika typer av bilder; de som handlar om tekniken, om medieuppbådet och de jag kallar för 
hotfulla. 
 
Bild 3 Gotlands Tidningar 2005-09-14 ”Bara knappt en vecka kvar” 
 

De tekniska bilderna karaktäriseras av att ett finns ett mått av 
frenesi i bilderna. Aktörerna arbetar hårt för att genomföra 
övergången. Bilden till vänster visar två tekniker i stånd att 
sätta igång mätningar på ön. Uppe i ena hörnet av artikeln ser 
vi en mindre bild av en tekniker och hans mätantenn.Det är en 
bild som visar aktion, bildörrarna står öppna och teknikerna är 
upptagna med sina arbetsuppgifter. Personerna på bilden är till 
synes omedvetna om kameran, eller låter sig inte störas av att 
de blir dokumenterade. Det finns inga speciella vinklingar i 
bilden, detta är en dokumentär bild, tagen för att visa nuet.  
 
 
 

 

                                                
177 Gotlands Tidningar 2005-09-14: Knappt 20 har beviljats socialbidrag till box 
178 Gotlands Allehanda 2005-09-19: Alla går inte över 
179 Gotlands Tidningar 2005-09-20: Dagen då ön blev digital 
180 Gotlands Allehanda 2005-09-20: Historiskt ögonblick för ön 
181 Gotlands Tidningar 2005-09-20: Därför skaffar vi inte någon digitalbox 
182 Gotlands Allehanda 2005-09-19: Alla går inte över 
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Bild 4 Gotlands Tidningar 2005-09-14 ”Snart blir det helt svart” 
 

På uppslaget ser vi ett bildkollage. Det handlar om 
tekniker som mäter mottagningen, tidningen har 
också placerat in en bild på Lennart Ivarsson som 
engagerat gestikulerar och bilder på mätutrust-
ningen. Det är tydligt att det handlar om ett teknik-
skifte som kräver förklaring; närbilder av mätut-
rustning och pedagogiska grafiska element an-
vänds för att förtydliga för läsaren. Personerna på 
bilderna är till synes omedvetna om kameran, des-
sa bilder handlar om att dokumentera ett skede 
ända ner till minsta inställning på mätutrustning. 
 
 

Tillsammans med rubrikerna skapar det en stämning av nervös frenesi, teknikerna arbetar hårt 
för att det inte ska bli svart i rutan utan att tittarna ska kunna fortsätta se på tv som de är vana 
vid även efter skiftet. Det handlar om teknikernas förmåga att säkra tittarnas tv-vanor.  
 
Bild 5 Gotlands Allehanda 2005-09-17 ”Sista frågorna om nya tv:n” 
 

Tidningarna visar bilder på aktörernas vilja att stå 
till tjänst för de lokala medierna när det gäller att 
informera. Representanter för olika aktörer samlas 
för utfrågning. Tidningen vill pedagogiskt visa hur 
övergången går till och vilka lösningar på eventu-
ella problem som finns. Aktörerna är allvarliga och 
eftertänksamma, det handlar om att vara tydliga. 
En mindre bild i artikeln visar tydligt vad det hela 
handlar om, det handlar om den hotande ”svarta 
rutan”. Till hjälp tar också tidningen grafiska ele-
ment som förklarar troliga orsaker till dålig bild. 
 

Bild 6 Gotlands Allehanda 2005-09-20 ”Hamnade i centrum när Gotland  
skrev tv-historia” 
 

Även om tekniken är ständigt närvarande i nästintill alla bilder 
som dokumenterar denna händelse finns bilder som mer illu-
strerar medieuppbådet kring skiftet än tekniken. Till vänster 
ser vi den uppenbart arrangerade bilden, den något obekväme 
teknikern står och väntar på att få slå av de analoga sändning-
arna. En samling journalister står beredda att dokumentera 
ögonblicket. Bilden kan ses illustrera det intresse som Gotland 
fick i och med teknikskiftet. På en mindre bild i artikeln ser vi 
också den personifierade digital-tv-övergången, Leif Pagrov-
sky, göra tummen upp. Övergången gick bra – massmediernas 
kritiska blickar kunde lugnas. 

 
Intresset hos medierna för övergången på Gotland ansågs av de gotländska tidningarna förtjä-
na en egen plats i medieupplägget. Gemensamt hos artiklarna är att de andas historiskt ögon-
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blick; något speciellt kommer att ske och Gotland är först ute i processen. Tillsammans med 
rubrikerna skapar bilderna i tidningarna två olika uttryck. Det första uttrycket är det nogsamt 
pedagogiska uttrycket, det andra uttrycket andas en stor lättnad över att övergången gick bra. 
 
Bild 7 Gotlands Allehanda 2005-09-29 ”Myrornas krig i hundratals tv-apparater” 

 
De bilder jag menar innehar ett visst mått av hotfullhet är upp-
byggda av en känsla av ovisshet. Mannen på bilden till vänster 
sitter på golvet med sin tv upptornad över sig. Tv:n visar bara 
”myrornas krig” en allegori till uttrycket ”svart i rutan” som 
används i medierna under processen. Bilden är tydligt kompo-
nerad, mannen riktar inte fjärrkontrollen mot tv:n, istället rik-
tas den mot läsaren. 
 
 

 
Bild 8 Gotlands Allehanda 2005-09-19 ”Alla går inte över” 

 
En av de mer intressanta artikelkompositionerna i 
undersökningsmaterialet uppvisar en tydlig kolli-
sion mellan bilder, rubrik och text. Den övre bil-
den visar skuggorna av fyra personer mot platt-
läggningen på en gata.  
En ”Digitaltvövergången” -skylt står på gatan. Bil-
den är helt och hållet komponerad utifrån skarpa 
skillnader mellan skugga och ljus och tvärgående 
linjer, detta skapar en dramatisk anklang. Skuggor 
kan ses representera hotfullhet, någon övervakar; 
och tillika en anonymitet som oroar. Tillsammans 
med skylten ges det associationer om en ansiktslös 
makt som ligger bakom övergången till digital-tv. I 

artikeln finns med denna dramatiska bild en pedagogisk bild över hur övergången är planlagd 
och en bild av ett leende par som måste sägas vara de som rubriken anspelar på; de väljer att 
sluta se på tv på grund av det dåliga innehållet. Bilderna tillsammans med rubrik och text ska-
par en otydlighet om tidningens avsikt med denna artikel; avser tidningen vara dramatisk, 
lugnande eller pedagogisk? 
 
Således följer tidningarna upp de mer hotfulla inslagen av komponenter innan övergången 
även under övergången. Det fanns in i det sista en stor osäkerhet hos befolkningen om de 
skulle kunna ta emot digitala sändningar på grund av de tidigare dåliga analoga mottagningar-
na på vissa delar av ön. Dessa artiklar avser att mer engagera än att informera även om peda-
gogiska drag finns i artiklarna.  
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9.1.3 Efter övergång 
1. Fokus 
Process 

I perioden som jag definierar som efter övergången, ligger det huvudsakliga fokus fortfarande 
på processen. Inte oväntat innehåller ”efter”-perioden inslag av sammanfattande och analyse-
rande inslag. Digital-tv-kommissionen slår sig för bröstet och presenterar resultat från över-
gången som visar att övergången gick bra. Resultat som kan användas i kommande områdens 
övergång. Ett uttalande som tydligt pekar på att Gotland verkligen var ett försöksområde.183 
  

”Resultaten från undersökningen är glädjande. De stämmer väl med vår planering och mål att 
alla skulle vara väl informerade i god tid innan övergången och det ger en bra grund att stå på in-
för kommande övergångar…”184 

 
Aktörer som Teracom understryker noggrant i artiklar under övergången hur väl planlagd 
processen har varit och också att övergången gick väldigt bra. De vill även visa att de är be-
redda att lära av processen. Så även om processen är statligt styrd och bestämd ”uppifrån” in-
tygar inblandade aktörer att de är beredda att lyssna på dem som processen drabbar. 
 

”- Vi har lärt oss att det finns ett stort behov av praktisk hjälp vid övergången…Det är också vik-
tigt att vi lyssnar på reaktionerna och följer upp, därför är vi kvar på Gotland ett tag…”185 

 
Även om övergången är avklarad är inte processen färdig, nu handlar det mer om möjligheter 
än om svårigheter. Blicken är riktad framåt i artikeln: övergången är överstökad, nu ska vi ut-
veckla möjligheterna med tekniken. Det visar sig att Gotland kommer få regional digital-tv 
genom att regeringen beslutade att ge tillstånd för Gotlandskanalen AB att sända lokal produ-
cerat programutbud. Leif Pagrovsky menar också att det är speciellt roligt att just Gotland får 
regional digital-tv eftersom Gotland var först ut i övergången.186 Även nationellt kan digital-
nätet utvidgas med fler kanaler då Radio- och TV-verket bedömer att det finns plats för ytter-
ligare tre kanaler i marknätet vid sidan av de som redan har sändningstillstånd.187  
 
Aktörer 

Men även negativa aspekter återfinns i efterperioden, det visar sig att vissa skolor inte fått di-
gital-tv installerad av kommunen, vilket gör att barnen inte kan medverka i ”Vi i femman”. 
Kommunen framstår som en stor svikare för barnen, även om övergången till digital-tv funge-
rade så klarar inte kommunen av processen ända ut till de tittare de har ansvar för, i detta fall 
skolbarnen.188  
 

” Det kom ut en farbror från kommunen och frågade var vi hade centralantennen. Vi talade om 
att det inte fanns någon, sedan har vi inte sett nån mer installatör…Det är väl inte så hög prioritet 

för att skolorna ska se på tv.”
 189

 

 
Teracom erkänner också att de misslyckats med att ge hela Gotland digital-tv efter att det vi-
sat sig att delar av Gotland fortfarande har svårigheter med att titta på tv. Teracom beslutar 

                                                
183 Gotlands Allehanda 2005-11-11: Digital-övergången på Gotland: 0,8 procent avstod teve av kostnadsskäl 
184 Allehanda 2005-11-11: Digital-övergången på Gotland: 0,8 procent avstod teve av kostnadsskäl 
185 Gotlands Allehanda 2005-09-21: Övergången till digital-tv gick bra 
186 Gotlands Tidningar 2005-11-07: Gotland får regional digital-tv 
187 Gotlands Allehanda 2005-11-22: Digitala marknätet kan få flera nya gratiskanaler  
188 Gotlands Allehanda 2005-11-11: Skolor saknar digitalboxar 
189 Gotlands Allehanda 2005-11-11: Skolor saknar digitalboxar 
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därför att försöka förbättra mottagningen för vissa delar av Gotland. Någon totaltäckning går 
inte att garantera. Teracom framstår som en lyhörd aktör som är medveten om att de gjort fel-
kalkyleringar. 190  
 

”Det såg bättre ut på skrivbordet än vad det blev i verkligheten…Därför fattade ledningen för 
Teracom nyligen beslut om att försöka förbättra täckningen på norra Gotland.”191 

 
2. Nyhetskällor 
Efter övergången figurerar fortfarande aktörerna i tidningarna. Digital-tv-kommissionen fort-
sätter att basera sina uttalanden på siffror från olika undersökningar, framförallt för att under-
stryka att övergången gick bra. Farhågorna som fanns innan övergången besannades inte me-
nar kommissionen. 
 

”Endast 0,8 procent av gotlänningarna avstod från att skaffa sig digitalteve-utrustning för att den 
kostar för mycket. En stor del av hushållen hade skaffat sig utrustningen långt innan övergången. 
30 procent väntade dock till veckorna precis före och efter sändningsstarten.”192 

 
Vad det gäller den tekniska sidan av övergången får nu Teracom rannsaka sig. De erkänner att 
de misslyckades med att ge hela norra Gotland digitala tv-sändningar, men understryker sam-
tidigt att övergången till digital-teve är en fortgående process. 
  

”Det såg bättre ut på skrivbordet än vad det blev i verkligheten, säger Lennart Ivarsson, informa-
tionschef…Bolaget hävdar att de ”jobbar så fort som möjligt” men vågar inte ange en tidpunkt 
när förbättringarna väntas vara klara.”193 

 
Ur ett mer tittarinriktat perspektiv avslöjas att alla skolor på Gotland inte har tillgång till digi-
tal-TV. Lärare och elever intervjuas och ger sin kritik mot kommunen. 
 

”-Jag har väntat i fem år på att vara med, säger Jacob Appelblom, en av alla vetgiriga elever i 
Västerhejde.”194 
 
”Läraren Annika Jacobsson tror att fler skolor på ön har samma bekymmer, särskilt mindre 
landsortsskolor: 
- Det är väl inte så hög prioritet för att skolorna ska kunna se på tv.”195  

 

3. Rubriksättning 
Rubriksättningen efter övergången är inte konsekvent; antingen är de sensationsmässiga eller 
påvisande det positiva i övergången.  
De sensationsmässiga rubrikerna fokuserar på att aktörer får göra avbön i tidningen, ”Statligt 
bolag erkänner misslyckande på norr – Flera hushåll har svårt att se på tv efter digitalövergången”196, eller vi-
sar på dåliga lokala förhållanden som uppdagas: ”Skolor saknar digitalboxar”197. De positiva artik-

                                                
190 Gotlands Tidningar 2005-11-07: Statligt bolag erkänner misslyckande på norr – Flera hushåll har svårt att se 
på tv efter digitalövergången. 
191 Gotlands Tidningar 2005-11-07: Statligt bolag erkänner misslyckande på norr – Flera hushåll har svårt att se 
på tv efter digitalövergången. 
192 Gotlands Allehanda 2005-10-29: 0,8 procent avstod teve av kostnadsskäl. 
193 Gotlands Tidningar 2005-11-07: Statligt bolag erkänner misslyckande på norr 
194 Gotlands Allehanda 2005-11-11: Skolor saknar digitalbox 
195 Gotlands Allehanda 2005-11-11: Skolor saknar digitalbox 
196 Gotlands Tidningar 2005-11-07: Statligt bolag erkänner misslyckande på norr – Flera hushåll har svårt att se 
på tv efter digitalövergången. 
197 Gotlands Allehanda 2005-11-11: Skolor saknar digitalboxar 
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larna visar på möjligheterna med digital-tv, lokal-tv kan börja sändas och mycket få personer 
på Gotland avstod från tv av kostnadsskäl.198 
 
4. Bildsättning 
Bildsättningen i efterstadiet av övergången består egentligen av bara två artiklar. Den första 
artikeln behandlar avsaknaden av digitalboxar i vissa skolor på Gotland. Den andra bildsatta 
artikeln visar en bild på de vid det här laget väl igenkända digitalboxarna. 
 
Bild 9 Gotlands Allehanda 2005-11-11 ”Skolor saknar digitalboxar” 

Bilderna visar en samling arga elever samla-
de runt skolans tv, barnen gör tummen ner 
för kommunen. Bilden är tydligt arrangerad, 
vissa av barnen har svårt att hålla den arga 
minen uppe. Bilden har en anklagande ton. 
Vad som tydligt ska framgå är att tv är ett 
mycket viktigt inslag i lärandeprocessen, ett 
inslag som nu kommunen hindrar genom att 
de av nonchalans eller glömska inte har in-
stallerat digital-box på skolan.  

9.2 Insändare 

9.2.1 Före övergång 
1. Fokus 
Aktörer  

Digital-tv-kommissionen utsattes för skarp kritik. Den anses inte uppfylla sina egna direktiv, 
att informationen om övergången var skral, den ansågs också planera övergången undermåligt 
och inte lyssna på konsumenterna. Denna kritik delar kommissionen i mångt och mycket med 
politiker, både lokala som nationella.199 Politiska aktörers agerande diskuteras på insändarsi-
dan innan övergången. Lokala politiker framställs snarast som dumma och lättlurade, inlurade 
i en process som de själva inte kan styra över. 
I insändare uttrycks att övergången är dåligt förberedd av de inblandade aktörerna och att des-
sa till och med är inkompetenta. Aktörerna borde ha informerat befolkningen på Gotland på 
ett bättre sätt i ett tidigt stadium och under en längre period.200 Istället får kabeltv-operatörer 
fritt spelrum i medierna.  Digital-tv-kommissonen och Teracom står som främsta ansvariga.201 
 

” Vad vi vänder oss emot är, att ni är dåligt förberedda, Teracom är knäpptysta, Canal Digital 
och Viasat går på högsta fart med helsidesannonser…Du och dina medarbetare inom Teracom 
bara måste stiga ut i dagsljuset Sverker Olofsson borde haft sin soptunna med sig. I den skulle 
han inte slängt teknikshiftet men väl er undermåliga planering och hur ni uppför er mot oss med 
er von oben attityd”202 

 
” Bäste minister Leif Pagrovsky! Sätt ingen champagne på kylning. Det är inte på billiga boxar 
övergången hänger. Den hänger på Teracom och deras kompetens.”203 

                                                
198 Gotlands Allehanda 2005-11-22: Digitala marknätet kan få flera nya gratiskanaler, Gotlands Tidningar 2005-
11-07: Gotland får regional digital-tv, Gotlands Allehanda 2005-11-11: Digital-övergången på Gotland: 0,8 
procent avstod teve av kostnadsskäl 
199 Gotlands Allehanda 2005-04-26: Lägg ner digital-tv 
200 Gotlands Allehanda 2005-04-28: Gotland, Gävle och Motala i samma båt 
201 Gotlands Tidningar 2005-06-24: Öppet brev till Jutterström 
202 Gotlands Tidningar 2005-06-24: Öppet brev till Jutterström 
203 Gotlands Tidningar 2005-06-27: Sätt ingen champagne på kylning, Leif! 
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”Så slutade då dessa två samtal med ett visst mått av irritation och utan att tillföra någon ytterli-
gare kunskap. Annat än den att Myndigheterna saknar den men det kunde jag ju nästan ta för gi-
vet.”204 

 

Irritationen över aktörernas agerande kommer tydligt fram i vissa insändare. En skribent går 
så långt att han kallar digital-tv-kommissionens agerande som närmast diktatorisk när aktö-
rerna väljer att inte besvara tidigare insändare. Den tystnad som kommissionen möter insända-
re med tolkas också som att de håller med skribenten. Vidare framhålls det att aktörerna 
egentligen inte är intresserade av konsumenterna, utan bara är intresserade av att ”frottera sig 
med mediefolk” 205.  Intressant nog ter sig insändaren komma från ett av de andra områdena som 
var först ut i övergången, Motala. 
  

”Digital-tv-kommissionen ned flera tycks hålla med i mina påståenden om att de struntar i direk-
tiv och konsumenter eftersom de väljer att inte gå i svaromål mot mina insändare i Motala och 
Gotland och inte heller någon annan insändare. Diktaturer brukar använda två taktiker att kuva 
sitt folk, fysiskt våld eller total tystnad och ignorans. Kommissionen och regeringen har valt det 
sista.”206 

 

Tittare 

Det är uppenbart att vissa grupper i det gotländska samhället i debatten utpekats (utanför den 
period eller medier som jag ar undersökt) som speciellt sårbara, däribland de äldre. Intressant 
nog är insändare från dessa personer speciellt noggranna med att understryka att de inte är ne-
gativa till teknikskiftet, utan till andra förhållanden som att vara först att gå över till den nya 
tekniken och avsaknad av information. Aktörernas attityd mot befolkningen på Gotland ifrå-
gasätts också, ” hur ni uppför er mot oss med er von oben attityd”207 , visar tydligt att vissa gotlänning-
ar känner sig överkörda. En ytterligare dominerande känsla hos insändarskribenterna är att de 
känner sig som försökskaniner i en outvecklad process.208 Intressant nog förekommer det in-
sändare som tydligt inte är från Gotland utan att de är härstammar från Motala, en viss liering 
mellan befolkningen i de ”utsatta” förstakommunerna finns således.209 
 

” Vi pensionärer har varit med om teknikskiften. Känner medmänniskor som gått från oxar, häs-
tar till maffiga traktorer, från pump på gården till kallt/varmt vatten inomhus. Från utedass till 
WC och bastu och relaxrum inomhus. Vi är formbara och gillar skarpt teknikschiften.”210 
” Varför ska vi gotlänningar alltid få betala när det gäller försöksverksamheter?”211 

 

TV-licensen orsakar också en känsla av maktlöshet hos tittarna. De som väljer att inte köpa 
digital-box men ändå behåller sin analoga tv måste fortfarande betala tv-licens fast de inte kan 
ta emot några sändningar. De uttalar att de bollas mellan olika myndigheter och fast i en åter-
vändsgränd som heter ”tv-licens”. 
 

                                                
204 Gotlands Allehanda 2005-07-05: Lite av Kafka 
205 Gotlands Allehanda 2005-05-03: Okunskap hos digital-tv-kommissionen 
206 Gotlands Allehanda 2005-05-03: Okunskap hos digital-tv-kommissionen 
207 Gotlands Tidningar 2005-06-24: Öppet brev till Jutterström 
208 Gotlands Tidningar 2005-05-09: ”Säg nej till att vi ska vara försökslän med digital-tv” 
209 Gotlands Allehanda 2005-04-28: Gotland, Gävle och Motala i samma båt 
210 Gotlands Tidningar 2005-06-24: Öppet brev till Jutterström 
211 Gotlands Tidningar 2005-05-10: Gotlänningar, nu är det dags att säga ifrån! 
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”Tv-avgiften har nämligen inget med sändningarna att göra utan är en skatt (Radiotjänst eget 
ordval!) som vi betalar på vårt innehav av en TV-mottagare. Att jag efter den 19 september inte 
kan se något saknar helt betydelse. En analog TV-mottagare är fortfarande en TV-mottagare i 
Myndighetens digitala värld. Jag finge i så fall vända mig till Digital-tv-kommissionen eller Te-
racom för ytterligare information eller i sista hand till hr statsminister själv…Jag ringde nu till 
Digital-tv-kommissionen och föredrog ånyo mitt ärende. Jag fick då svaret att jag i detta fall 
finge vända mig Radiotjänst (sic!)…Visst är det lite Kafka över det.”212 

 
Teknik 

Tekniken beskrivs i insändarna som omogen, som en tillfällig lösning och föråldrad innan 
själva övergången. Det finns dock en skillnad, den markbundna överföringen anses föråldrad 
och den tekniska apparaturen som omogen. Insändarskribenterna ser de digitala boxarna som 
en nödlösning i väntan på digitala tv-apparater.213 
 

”Det är patetiskt att vi år 2005 ska behöva två fjärrkontroller och en extra box för att titta på och 
hantera varje tv eller video.”214 
 
”Till saken hör att jag visst inte är någon motståndare till den nya tekniken. Tvärtom. Sakernas 
nuvarande tillstånd syns mig dock som om man skulle ändra spårvidden på alla järnvägar utan 
motsvarande ändring på lok och vagnar så att all trafik finge ske på s.k. överföringsvagnar.”215 

 
Det framkommer också åsikter som speglar den oro insändarskribenterna känner inför över-
gången. Oron handlar framförallt om att inte kunna se på tv efter övergången på grund av då-
lig mottagning. Teknikinformationen som tillhandahålls på detta tidiga stadium av aktörerna 
ses också som komplicerad och svårförstådd. 
 

”Vi kan gå ut på webben och se resultatet av Teracoms undersökningar av fältstyrkan runt om på 
ön. Bekanta med dator och kunskaper har gjort det. Dom begrep intet av bilderna.”216 

Ekonomi 

Övergången ses som dyrbar för tittarna och föga anpassad för konsumenterna, skribenterna 
diskuterar också vilka kostnader själva övergången har för konsumenterna. Föga förvånande 
upprörs också skribenterna av den påtvingade konsumtionen. De menar att de måste konsu-
mera något för en vara de varken behöver eller vill ha. 
 

”Vilket pris är för övrigt att betrakta som den verkliga kostnaden för privatpersoners digitalise-
ring?”217 

  
”Denna påtvingade digital-TV är egentligen som om man skulle beordras in i en möbelaffär och 
tvingas köpa en soffa, som man varken behöver eller ens har råd med…”218 

 
2. Nyhetskällor 
Nyhetsbärare på insändarnivå är privatpersoner, intressant är att det förekommer insändare 
från Motala. Detta tyder på att det fanns en samordnad aktion av något slag bland områden 
som var först att gå över till digital-tv.  
 

                                                
212 Gotlands Tidningar 2005-07-05: Kan man avstå från TV? 
213 Gotlands Allehanda 2005-05-03: Okunskap hos digital-tv-kommissionen 
214 Gotlands Allehanda 2005-04-28: Gotland, Gävle och Motala i samma båt 
215 Gotlands Allehanda 2005-07-05: Lite av Kafka 
216 Gotlands Tidningar 2005-05-12: Från analogt till digitalt 
217 Gotlands Allehanda 2005-04-28: Gotland, Gävle och Motala i samma båt 
218 Gotlands Tidningar 2005-04-18: på tal om digital-tv 
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3. Rubriksättning 
Rubriksättningen har varit varierande, vissa har varit informativ och neutral medan andra mer 
försökt att spetsa till frågan. Detta görs genom att använda anspelningar på Kafka och hans 
beskrivningar av människans utsatthet, oförmåga att påverka och handlingsofrihet. Övergång-
en är påtvingad och människorna är utsatta för beslut tagna över huvudet på dem, samma sak 
kan sägas gälla för ”Gotland, Gävle och Motala i samma båt”219, alla tre områdena har hamnat i en 
situation de inte valt och inte heller kan göra något åt. Det finns också rubriker som mer visar 
på en aktionsvilja hos skribenterna, skribenter ifrågasätter Christina Jutterström och menar att 
det är dags för gotlänningarna att säga ifrån. Processen ses här fortfarande som något påver-
kansbart. Vad jag också kan se är att vissa insändare som har haft ett blandat innehåll där digi-
tal-tv-övergången endast varit en del i insändaren ändock har rubricerats med något som 
handlar om just övergången. En insändare handlar exempelvis om en planerad kongresshall 
och dåliga program på tv rubriceras ändock med ”Digital-TV” eller ”Säg nej till att vi ska 
vara försökslän med digital-tv”220 
 
4. Bildsättning 
Bildsättning har varit sparsam. Bilderna som använts har visat en eller flera digitalboxar. 

9.2.2 Övergången 
1. Fokus 
Process 

TV-licensen ses som en garanti för att se de tre markbundna kanalerna. Problem tillkommer 
dock med övergången; om tittarna inte har möjlighet att köpa box kan de inte längre motta de 
tre kanalerna och vill därför avsluta sin tv-licens, vilket visar vara sig svårare än vad de 
trott.221 
 
Aktör 

Vid flera tillfällen förs det kritik i en raljerande ton över främst lokala politikernas okunskap, 
eller snarare dumhet, vad det gäller digital-tv-övergången. Snarast ser tidningarna de got-
ländska politikerna som inlurade i projektet och gotlänningarna som offer för deras dumhet. 
Bland insändarna finns det ett missnöje med hur de politiska besluten har tagits, både regi-
onalt och nationellt men det är politikerna som står i fokus i insändarna, inte besluten. Det 
finns också en irritation som riktar sig mot specifika personer, främst mot den dåvarande kul-
turministern Leif Pagrovsky. 
 

” Jag ser framför mig en godtrogen beslutfattares förvåning när han eller hon går in hos en lokal 
radiohandlare för att stolt införskaffa sig ”Boxen”. Han/hon har två tonårsbarn, kanske totalt tre 
teveapparater och ett par videospelare i huset. ”Fem boxar! Det var det j-vligaste. Det hade jag 
inte en aaaning om”.”222 
 
”Hur tänkte egentligen de gotländska politikerna när de lobbade för att gotlänningarna skulle bli 
försökskaniner vid avstängningen av det analoga tevenätet? Vad har vi att vinna på att vara 
först? Får vi något extra för att just vi ställer upp?”223 
 

                                                
219 Gotlands Allehanda 2005-04-28: Gotland, Gävle och Motala i samma båt 
220 Gotlands Tidningar 2005-04-23: Digital-TV, Gotlands Tidningar 2005-05-09: ”Säg nej till att vi ska vara för-
sökslän med digital-tv”, Gotlands Allehanda 2005-04-21: Digital-tv på Gotland? 
221 Gotlands Tidningar 2005-09-07: Ni tar bort mina tre kanaler! 
222 Gotlands tidningar 2005-09-09:  Många boxar blir det 
223 Gotlands tidningar 2005-09-09:  Många boxar blir det 
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”Om de tätbefolkade delar av landet där jag förmodar Padgrotsky själv bor varit först ut så hade 
nog ”boxproblemet” varit löst för länge sedan.”224 

 
”Mannen Pagrovsky har dessutom retat gallfeber på mig och säkert många andra. Han uttalar sig 
så fruktansvärt odiplomatiskt så han borde ha en egen presschef (som polisen har).”225 

 
Ekonomi 

De ekonomiska förutsättningarna diskuteras livligt bland insändarna. Övergången ses som 
onödvändigt kostsam för tittarna i jämförelse för vad de får för pengarna.  
 

”Det känns som om någon inte har tänkt till ordentligt här. Detta kostar mer än vad det sma-
kar.”226 

 
I tidningen problematiseras också vad den tidiga övergången kommer att kosta Gotlands 
kommun och befolkning som helhet, med ombyggnationer och inskaffande av boxar till varje 
tv. Insändarskribenterna skriver att man borde ha väntat med övergången tills priserna på tek-
nisk utrustning sjunkit.227 
 

Teknik 

En stor tyngd i debatten har lagts på tekniken i övergången, speciellt boxarna för att motta de 
digitala sändningarna. Insändarskribenter menar framförallt att de är omoderna och komplice-
rar tv-tittandet med extra fjärrkontroller. Föga förvånande diskuteras förhållandet att tittarna 
måste ha en box per apparat livligt. Den så kallade multiboxen underkänns också då de endast 
kan ta emot 3 kanaler vilket gör att de som väljer att köpa dessa inte kan motta de nya kana-
lerna i tv. Det beskriver en förlorar-förlorar-situation där vad än tittaren gör så kommer hon 
stå med det kortaste strået i handen.228 
 
2. Nyhetskällor 
Nyhetskällor på insändarnivå är privatpersoner. 
 
3. Rubriksättning 
Insändarnas rubriker formuleras gärna som frågor eller utrop. Detta är en händelse som pågår 
just nu och nu försöker insändarna inte längre påverka skeendet utan mer lyfta fram vad effek-
ten blir av övergången med en viss dramatiskt anklang. 
 
4. Bildsättning 
I de fall insändare har varit bildsatta har den framträdande tendensen varit att använda bilder 
föreställande digitalboxar. Den varians jag funnit är enstaka boxar varierat med bilder på box-
ar i högar, ibland framifrån och ibland bakifrån.  

                                                
224 Gotlands tidningar 2005-09-09:  Många boxar blir det 
225 Gotlands Allehanda 2005-09-07: Dela ut boxar till alla som betalar tv-licens! 
226 Gotlands tidningar -2005-09-09:  Många boxar blir det 
227 Gotalnds Tidningar 2005-09-21: Vad kostar denna lysande begäran? 
228 Gotlands Tidningar 2005-09-21: Vad kostar denna lysande begäran?,  
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9.2.3 Efter övergången 
1. Fokus 
Teknik 

Antalet insändare som förekommer efter övergången till digital-tv är få efter övergången. Den 
enda insändaren som finns under mina utvalda veckor handlar om tekniken. Tittare känner sig 
lurade på de utlovade löftena om bättre bild och mottagning. En irritation över att tekniken 
inte fungerar tillfredställande är tydlig. 
 

”Nu har det gått ett par månader och den digitala bilden, som direkt blev sämre vid släckningen 
av det analoga nätet, är så dålig att den knappt är sevärd…Är det så att signalen måste kompri-
meras för att få plats på den bandbredd som finn? Skulle det inte vara utbyggt innan det analoga 
nätet släcktes?”229 
 

2. Nyhetskällor 
Nyhetsbärare på insändarnivå är privatpersoner. 
 
3. Rubriksättning 
Rubriken talar om ett löfte som inte infriats. 
 
4. Bildsättning 
Ingen bildsättning. 

9.3 Debatt 

9.3.1 Före övergång 
1. Fokus 
Aktör 

Före övergången dominerar fokus på aktörer i debattinläggen, och då främst de felaktiga poli-
tiska besluten som den då sittande regeringen beskylls för att ha gjort. Debattörer menar att 
processen har framtvingats och påskyndats på grund av regeringens vilja att styra mediepoli-
tiken. Uttryck som ”drivit fram”, ”forcerad” och ”inskränkt digitalt marknät” används.230 De 
negativa åsikterna understöds också genom att det används andra tidningars kommentarer om 
digital-tv-övergången.231 
 

”S-regeringen valde, typiskt nog, marknätet främst för möjligheten till ökad kontroll än för dess 
begränsade kapacitet eller regeringens ekonomiska sinnelag. Marknätet är inte nödvändigt för att 
nå full hushållstäckning utan socialdemokraterna vill styra och ställa även i mediepolitiken.”232 

 

TV-licensen ifrågasätts från debattörers håll, de menar att det är felaktigt att tittare med ana-
loga tv-apparater utan digital mottagning måste betala tv-licensen. Detta menar de är både 
stötande och oacceptabelt då det hindrar medborgarens valfrihet och den sittande regeringen 
dumförklaras i det närmaste. 
 

” Vi tycker det är mycket stötande och oacceptabelt att tittare med analoga apparater men utan 
digitalbox ändå blir avgiftsskyldiga trots att de inte kan ta emot några TV-sändningar. Men logik 
och konsekvens är ju inte regeringens starka sida.”233 

                                                
229 Gotlands Tidningar 2005-11-25: Vart tog den fina bilden vägen? 
230 Gotlands Tidningar 2005-07-08: Digitalt marknät redan omodernt 
231 Gotlands Tidningar 2005-04-25: Som sagt, Gotlands Allehanda 2005-04-26: Inget tvång i tv 
232 Gotlands Tidningar 2005-07-08: Digitalt marknät redan omodernt 
233 Gotlands Tidningar 2005-06-18: Lök på laxen för TV-tittarna 
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Teknik 

Debattörerna menar att tekniken som används i den planerade övergången är omodern och 
otillfredsställande för de krav tittarna borde ställa på digital-tv. Digital-tv i sig argumenteras 
det inte emot, istället är det de valda teknikerna som står i skottgluggen för debattörerna. 
 

”Rätt utnyttjad har digitaltekniken många fördelar: bättre bild- och ljudkvalitet, kompaktare 
”metod” som ger utrymme för fler frekvenser, vidgade möjligheter till interaktivitet, lägre ef-
fektkrav…Det finns dock flera brister med den valda markmodellen…Dels begränsar digital 
sändning via marknät mer än via satellit när det gäller utrymme för fler kanaler och interaktiva 
möjligheter liksom möjliga tilläggstjänster och individuella val.”234 

 

Samtidigt som debattörerna ser överföringen som omodern, ser de tekniska apparater för pri-
vatpersonen som outvecklade.235 Debattörerna uppmanar till att senarelägga digitaliseringen 
på Gotland av tekniska skäl.  
 

”Trots att betydligt bättre typer av digitalboxar redan nu ligger redo för produktion, tvingas got-
länningarna nu köpa upp restlagret av enkanalsboxae à 1000 kronor för att inte stå med svart 
bildskärm i höst.”236 

 
Ironiskt diskuterar en debattör om att övergången skulle föra fram Gotland ”i spetsen för den nya 
tekniken och främja bilden av den teknikvänliga ön”237, och frågar sig hur digitaliseringen av mark-
sändningarna kan medföra en förändrad syn på Gotland när uppfattning är att gotlänningarna 
var dumma när de ansökte om att vara först ut. 
 
2. Nyhetskällor 
Nyhetsbärare har bland debattartiklar varit representanter från oppositionspartier. De har varit 
noggranna med att understryka att de inte är emot digitaliseringen i sig, utan att det är sättet 
digitaliseringen genomförs som de reagerar över. De lokala gotländska politikerna som erbjöd 
Gotland till försökslän förlöjligas gärna i debattartiklarna. 
  

”Påhejade av ett antal tekniskt dåligt pålästa gotländska politiker, med ambitionen att till varje 
pris vara främst i ledet, riskerar gotlänningarna att bli försökskaniner…”238 

 
3. Rubriksättning 
Rubrikerna speglar ofta debatten i stort genom att understryka de negativa aspekterna och 
också förstärka den oro som förväntades finnas hos gotlänningarna. Rubrikerna anspelar på att 
gotlänningarna redan är hårt ansträngda av bördor, där övergången till digital-tv ses som ”lök 
på laxen”. 
 
4. Bildsättning 
Bildsättningen har varit sparsam. Då bilder har använts har det antingen varit neutrala porträtt 
bilder eller bilder på digitalboxar. 

                                                
234 Gotlands Tidningar 2005-07-08: Digitalt marknät redan omodernt 
235 Gotlands Allehanda 2005-04-23: Vad vinner Gotland på att vara försökslän? 
236 Gotlands Tidningar 2005-04-21: Liberala kommentaren; Vänta med att släcka ner Gotland 
237 Gotlands Allehanda 2005-04-23: Vad vinner Gotland på att vara försökslän? 
238 Gotlands Tidningar 2005-04-21: Liberala kommentaren; Vänta med att släcka ner Gotland 
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9.3.2 Övergången 
1. Fokus 
Process 

Politiska motståndare till övergången hävdar bestämt att de inte är motståndare till själva 
övergången utan hur den genomförs. De menar att bättre tekniska lösningar finns och fram-
förallt finns det bättre sätt att genomföra det på än det sätt som valdes. Övergången borde ha 
skett genom att medborgarna borde ha haft en större valmöjlighet. Åsikter ställs mot varandra; 
ett ”universellt satellitnät” ställs gentemot ”den framprovocerade nedsläckningen” vilket är kritik av po-
litikerna bakom övergången. 
 

”Däremot vänder jag och vi moderater oss mot den forcerade nedsläckningstakten som inskrän-
ker hushållens möjlighet att till tid och kostnad utsträcka sin valfrihet…de politiska motiven fått 
ta överhanden. För regleringsivriga socialdemokrater är det nämligen lättare att diktera villkoren 
för ett nationellt marknät än för ett universellt satellitnät!”239 

 

Övergången ses som ett uttryck för ett politiskt maktspråk, där den då sittande regeringen kör 
över tittarna/medborgarna. Det handlar inte om att förbättra sändningskvaliteten utan istället 
handlar det om överklamp på tittarnas och företagens fria vilja. 
 

”Naturligtvis är inte tittarna tillfrågade. Beslutet om tidsplanen har fattats av följande intressen-
ter: statsfinansierade Sveriges Television och statslicenserade TV4 i samråd med statliga Digi-
tal-TV-kommissionen, ledd av en socialdemokratisk landshövding och befolkad främst av de-
partementstjänstemän, och den statsägda distributören Teracom. De har alla ett producentintres-
se av en centraliserad, kollektivt organiserad övergång.”240 

 

Det understryks att det politiska beslutet togs på ideologiska grunder oavsett att de tidiga re-
sultaten visade sig rekommendera andra vägar att nå digital-tv. Beslutet, som benämns som 
”politisk skandal”241 av en av debattörerna, handlar således om ett maktutövande, ett ideolo-
giskt taget beslut som kostar tittarna och skattebetalarna allt för mycket pengar. Även en av 
tidningarnas chefredaktörer engagerar sig i processen genom att på ledarplats kräva ett stopp 
av nedsläckningen framförallt utifrån privatpersoners bristande ekonomiska förmåga.242 
  

” Utgångspunkten för digitaliseringen var fel från början, nämligen en politisk myt om att mark-
nätet var nödvändigt för att nå samtliga hushåll…Men av ideologiska skäl valde regeringen bort 
en marknadsanpassad introduktion till förmån för direkt politisk styrning.”243 

 

Intressant nog är den enda debattartikel som egentligen besvaras är den från en lokal politisk 
organisation. Denna artikel244 besvaras mer utifrån att misstänkliggöra den person som skrivit 
de kritiska inläggen samtidigt som politikern avsäger sig allt ansvar för hur beslutet togs för 
att låta Gotland vara ”försökslän”. 
 

”När de författade skrivelsen hade de inte någon kontakt med oss riksdagsledamöter och frågade 
inte heller övriga gotlänningar…Utger du dig för att vara politiker så se till att du har fakta.”245 

 

                                                
239 Gotlands Tidningar 2005-08-10: Markbunden digital-tv-teknik är både dyr och omodern 
240 Gotlands Allehanda 2005-09-16: Det är dyrt och det är besvärligt  
241 Gotlands Allehanda 2005-09-16: Det är dyrt och det är besvärligt 
242 Gotlands Allehanda 2005-09-14: Stoppa nedsläckninegn 
243 Gotlands Allehanda 2005-09-16: Det är dyrt och det är besvärligt 
244 Gotland Allehanda 2005-09-09: Gotlänningar försökskaniner 
245 Gotlands Allehanda 2005-09-13: Fakta om digital-tv på Gotland 



 

65  

Teknik 

När det gäller hur debattörer har beskrivit övergången har det ofta handlat om den outveckla-
de tekniken. Debattörer menar att istället för ett marknät borde alternativa lösningar ha över-
vägts då det har begränsningar. Kapaciteten anses också vara för låg i ett marknät. Debattö-
rerna argumenterar mot tvånget att skaffa digital-box, vilket är något förvånande eftersom di-
gital-box torde ha varit ett tvång även vid införandet av ett satellitburet nätverk. 
 

”Länge var det få som skaffade sig digitalbox. Men när snart sagt varje hushåll tids nog blir 
tvingade till det, för att alls kunna ta emot några sändningar…Digital-tekniken har förvisso 
kommit för att stanna, men ett markbundet stolpnät ter sig omodernt, inskränkt och dyrt i satelli-
ternas rymdålder.”246 

 

Ekonomi 

På debattsidorna argumenteras det också mot de ekonomiska aspekterna av övergången. Re-
presentanter för både lokala och nationella politiska organisationer debatterar främst emot 
övergången. De menar att övergången är dyr för tittarna, där en stor del av kostnaden består 
av skatt. Även finansieringen av den svenska televisionen angrips vilket gör att övergången 
används som en angreppsmöjlighet på det nuvarande svenska statsfinansieringen. 
 

”Låter det dyrt och besvärligt? Det är det!...Genomsnittspriset för dessa ligger på ca 700 kronor 
och det betyder att svenskarna måste betala drygt tre miljarder kronor (ca 630 miljoner kronor är 
moms!)”247 
 
” Frågan om finansieringen av den framtida televisionen blir allt mer aktuell, inte minst för att 
TV och data växer ihop…Vi vänder oss emot detta. Vår utgångspunkt är i stället att licensavgif-
ten ska avskaffas och public service verksamheten finansieras gemensamt av skattemedel…”248 

 
2. Nyhetskällor 
Representanter för både lokala och nationella politiska organisationer. 
 
3. Rubriksättning 
Rubrikerna understryker de negativa aspekterna med övergången, vilket ter sig naturligt då 
användarna har varit representanter från de partier som var emot övergången.  
 
4. Bildsättning 
Bildsättningen har främst varit neutrala bilder av de politiker som skrivit debattinläggen. 

                                                
246 Gotlands Tidningar 2005-08-10: -Markbunden digital-tv-teknik är både dyr och omodern 
247 Gotlands Allehanda 2005-09-16: Det är dyrt och det är besvärligt 
248 Gotlands Allehanda 2005-09-16: Det är dyrt och det är besvärligt 
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9.3.3 Efter övergången 
1. Fokus 
Publicitet 

Debatten avstannar efter övergången. Argumentationen handlar inte längre om för eller emot 
teknik, datum eller plats, istället används övergången som ett gott exempel på hur man sätter 
Gotland på kartan i människors medvetenhet.  
 

” Däremot var det en annan sak som alla hade vetskap om, att Gotland gåt över till digitalte-
ve…budskapet att Gotland var först i teknikomläggningen hade gått fram – synbarligen till 
hundra procent. Det lönade sig alltså av den anledningen att vara först ut, hur mycket kritik det 
än fått.”249 

 

2. Nyhetskällor 
Lokala politiker. 
 
3. Rubriksättning 
Det är tydligt har att övergången till digital-tv konnoterar till något mer positivt efter över-
gången än tidigare. Här tar övergången fram som ett positivt exempel på hur man när fram i 
massmedierna och både syns och hörs. 
 
4. Bildsättning 
Ingen bildsättning. 

                                                
249 Gotlands Tidningar 2005-10-01: Jag hoppas på samma genomslag som omläggningen till digitalteve 
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10 Diskussion 

10.1 Hur har övergången skildrats i tidningarna? 

10.1.1 Omfattning av rapportering 
Vad som blir en nyhet är en mycket viktig fråga i ett samhälle där vi får allt mer av vår om-
världsinformation från massmedierna. Det totala innehållet i ett massmedium utgår alltid från 
ett val som redaktioner gör utifrån vad den uppfattar vara ett angeläget ämne för mediets an-
vändare. Segerfeldt menar att detta val ofta utgår från om nyheten har ett nära tidsmässigt, 
kulturmässigt och geografiskt relation till användarna. Redaktionerna har i min undersökning 
behandlat nyheter om övergången till digital-tv som något som är viktigt för deras läsare ut-
ifrån deras frekvens i publicerandet av både nyhets- som opinionsbildande material. Nyhets-
producenter är också tvungna att välja vilka händelser de ska rapportera om, hur mycket de 
ska rapportera om de valda händelserna och hur de ska göra det. Under perioden publicerades 
det 140 inslag i de båda tidningarna, varav 73 nyhetsartiklar, 42 insändare och 16 debattartik-
lar.  
 
Harris menar ytterligare att en långvarig rapportering om en händelse betyder att nyhetsmedi-
et anser detta ämne är viktigt för användarna. Tidsmässigt har ämnet uppmärksammats under 
en lång period, under de 38 veckor som min undersökning omfattar är det endast åtta veckor 
som inte har någon typ av inlägg, så sent som under vecka 50 publiceras fortfarande material 
kring övergången. Det står således klart att övergången till digital television fick stor upp-
märksamhet i den gotländska pressen. Ämnet var naturligt mest aktuellt kring själva över-
gången, under veckorna 37 och 38 publiceras nära 30 procent av totala antalet inslag.  
 
De båda tidningarna har haft en likartad publicering, en skillnad kan dock ses att Gotlands Al-
lehanda publicerade fler inslag veckan innan själva övergången och Gotlands Tidningar flest 
under själva övergången. Gotlands Allehanda har också haft övergången fler gånger på fram-
sidan, både som huvudnyhet och som ”blänkare” vilket tyder på att det har funnit vissa skill-
nader i hur de båda tidningarna har värderat nyheten. Övergången har också längre aktuali-
tetsspann hos Gotlands Allehanda, så sent som i vecka 45 följs övergången upp som förstasi-
desnyhet.   
 
Tidningarna har också haft en livlig debatt på insändarsidorna vilket tyder på att även tidning-
arnas läsare har haft ämnet högt på dagordningen. Det finns självfallet alternativa tolkningar 
till detta; man kan se att tidningen faktiskt har lämnat ett större utrymme till publikens kom-
mentarer i tidningen, man har gjort ett medvetet urval om att publicera just detta ämne på in-
sändarsidan och så vidare. Man kan se att tidningarna har valt att ge frågan stort utrymme, fle-
ra insändare är långt ifrån det ”Skriv kort och kärnfullt!” som Gotlands Tidningar uppmanar 
skribenterna att skriva. Den politiska delen i tidningarna, det vill säga ledare och debattsidor 
har inte använts i någon större grad för att debattera övergången. Totalt sett visar mitt resultat 
att de gotländska tidningarna har haft övergången högt på agendan under den perioden jag 
undersökte.  

10.1.2 Källanvändning 
Om jag ska våga mig till att jämföra övergången till digital-tv med Nord och Strömbäcks stu-
die över en mycket mer dramatisk händelsekedja, nämligen terroristattacken mot USA den 11 
september 2001 med efterföljande händelser, kan man se flera paralleller. De menade att de 
kunde se ett minskat antal källor, ökat användande av anonyma källor och en ökad obalans 
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bland källorna i det nyhetsmaterial de undersökte. Detta är ett dystert resultat som i mångt och 
mycket även stämmer överens i hur de två lokala tidningarna har använt källor. Källanvänd-
ning är en av de aspekter läsaren har för att kvalitetsstämpla den information de mottar. I mitt 
material har förhållandevis många inslag har varit utan källor. Information har inte heller 
hämtas bland en mångfald av olika källor, de källor som har haft det största utrymmet i tid-
ningarna har ensidigt varit aktörer och politiker i processen. Nationella aktörer som Digital-tv-
kommissionen och Teracom har varit de källor som främst fått plats i tidningarna. Hvitfeldt 
menar att man måste inta en kritisk granskning av medieinnehållet; innehållet är utsatt för ur-
val, bortsållning och redigering. Vissa källor används och andra inte. I analysen har det fram-
kommit att aktörer inbegripna i processen, som Digital-tv-kommissionen och Teracom har 
använts som källor i hög grad. Detta beror säkerligen också på att de, som Nord och Ström-
bäck pekar på, har haft ett stort egenintresse av att faktiskt figurera som källor då morgontid-
ningar både har en mycket stor läsekrets och ett stort förtroende hos läsarna. 

10.1.3 Vinklingar 
Den närhet till läsarna, eller intimisering som Hultén menar alltmer finns i våra medier, man 
gärna eftersträvar i nyheter genom att vinkla den från läsar/tittarperspektiv saknas i stort sett i 
det tidiga nyhetsmaterialet. Istället har nyheterna ofta haft en utgångspunkt i ”uppifrån och 
ner”-perspektivet, det vill säga en ganska ren informationsöverföring. Däremot har en stor del 
av inslaget faktiskt kommit från läsarna själva genom den aktiva insändarnivån i ämnet. Inti-
miserande drag i rapporteringen har dock använts sparsamt i perioden under och efter själva 
övergången. 
 
Inte heller har det dramatiska anslaget varit ett koncept som tidningarna använt i någon högre 
grad. Självfallet har försök gjort till att använda det, speciellt i närhet till övergångsdatumet. 
Rubriker med anspelningar på ”svart i rutan” och bilder på hotande tv-skärmar har använts, 
genomslaget av denna dramatik har dock inte gått att genomföra i någon högre grad då det 
dramatiska inte följts upp i själva brödtexten i artiklarna. Förenklingar har använts för att för-
klara skeendet under den perioden jag undersökt, men det finns också exempel på att man fak-
tiskt i vissa artiklar har informerat om både komplicerade och onödig teknisk information.  
Frågan är om läsarna verkligen har behov av att veta varje aspekt i hur det tekniska genomfö-
randet av digital-tv-övergången fortskrider eller om aktörerna Teracom och Digital-tv-
kommissionen faktiskt fått ett stort utrymme att själva bestämma innehållet i artiklarna.  
 
Något som i stort dock har saknats i rapporteringen har varit ”eländes”-beskrivningar av över-
gången från redaktionshåll. Visst har många av de negativa aspekterna med övergången be-
skrivits, men det har skett på ett förhållandevis neutralt och informativt sätt. Intressant är att 
det som har idylliserats i nyhetsartiklarna har varit de personer som faktiskt vågar stå emot tv-
tittandet. De som ser övergången till digital-tv som en möjlighet att för en kortare eller längre 
period faktiskt låta bli att titta på tv. En form av det som Hultén kallar för anti-hjältar har så-
ledes använts av redaktionerna.  
 
Den starkt framväxande formen för nyhetsrapportering, infortaiment, som Bennet och Altheid 
båda menar är ett problem för nyhetsmedier kan dock inte återfinnas i mitt material. Nyheter-
na är ofta strikt informativa utan användandet av underhållande aspekter. Samma sak gäller 
den situation som den amerikanska forskaren Hatchen beskriver; en argumentations-kultur har 
tagit över rapporteringskulturen inom nyhetspress. De gotländska morgon-tidningarna har i 
hög grad rapporterat, om än inte lika utförligt granskat, övergången till digital television på 
Gotland. Morgontidningarna verkar ännu vara förskonade från att behöva använda dessa verk-
tyg för att behålla läsarna. Artiklarna är fortfarande förankrade i en social och politisk kon-
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text, även om resultatet från min undersökning visar att vissa åsikter fått större utrymme än 
andra. 

10.1.3 Bildmässiga aspekter 
Bildsättning är ett av de sätt som används för att ge nyheter mer uppmärksamhet. Inslagen har 
i mindre än hälften av inslagen varit bildsatta. Detta kan vara beroende på att övergången ge-
nerellt verkar ha varit svår att bildsätta. Övergången är en teknisk händelse som inte har så 
många spännande bilder att erbjuda vilket också visar sig i att många inslag har varit bildsatta 
med bilder på digitalboxar.  
 
Två budskap kan ses formuleras av tidningarna genom bilderna; en teknisk bild och en hot-
bild. Många bilder signalerar den tekniska aspekten av övergången till läsarna och en motta-
garförankring saknas, speciellt före övergången. Under övergången förstärks den tekniska 
aspekten i övergången genom bildsättningen. Bilderna visar energiska tekniker som mäter, 
anpassar och installerar teknik. Bilderna fokuserar också på tekniken och utrustningen mer än 
på människorna i bilderna vilket således förstärker tidningarnas inriktning på tekniken. Där-
emot har man inte gjort några större försök till att använda en intimiserande nyhetsurtyp i bil-
derna genom att visa personer som ”drabbas” av övergången., som gärna används enligt Hul-
tén. Förenklingar av pedagogiska natur har dock använt i form av grafiska element som ska 
förklara tekniska aspekter i övergången.  
 
Det huvudsakliga bildmässiga budskapet har således fokuserat på att det är en teknisk över-
gång. Detta betyder dock inte, som jag inledningsvis påpekar, är det enda budskapet. Det 
andra tydliga budskapet handlar om det hotfulla och rädslan för det okända i processen. De 
bilder som föreställt annat än digitalboxar kan jag se är försök till spänningsförhöjande bild-
sättningar. Speciellt innan övergången signalerar bilderna ”den lille mannen mot det stora ho-
tet”. Dessa artiklar förmedlar således övergången som något hotfullt. Digital-tv-övergången 
hotar gotlänningarnas tv-tittande och detta visar man genom bilder där tv-rutor är svarta eller 
endast visar brus och bild av hotfulla skuggor av människor. Tilläggas måste dock att de för-
sök som tidningarna gör för att skapa en hotfull stämning inte alltid lyckas. Bild och text kan 
samverka eller motarbeta varandra i budskap. I vissa artiklar motverkar text och bild vilket 
skapar ett splittrat budskap. 
 

10.2 Fokus i rapporteringen 

10.2.1 Före övergången 
Medielogiken handlar inte bara om vilka som fått utrymme och i vilken utsträckning detta här 
skett. Det handlar också om vad som fokuseras på. Det som är utmärkande för mitt arbete är 
också att den delvis är genomförd genom att göra några nedslag under en tidsperiod vilket kan 
visa om fokus har förändrats under perioden.  
 
Före övergången kan man se att det finns två huvudsakliga ämnen i materialet; antingen 
handlar nyhetsrapporteringen om själva processen till digital-tv eller om tekniken som krävs 
för att kunna se på tv när övergången är avklarad. Båda fokus är också ofta mycket samman-
flätade vilket inte är konstigt. Det är en teknisk övergång som är något som planeras för och 
pågår. Processfokus behandlar frågor som hur, när och var och aktörer är noggranna att visa 
att de förbereder sig noga inför den stora händelserna. Wormbs menar att de tekniska frågorna 
inte debatterades i medierna i det material hon undersökte, i mitt material informeras det om 
de aktuella tekniska aspekterna, men någon större egentlig debatt kan dock inte heller här ut-
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läsas. De tekniska aspekter som behandlas handlar om de problem man kan möta i och med 
övergången men tidningarna ger också utrymme till information om alternativa lösningar. 
Detta är dock inte något inslag av journalistiskt kritisk granskning som Wormbs eftersökte i 
rapporteringen utan handlar mer reklamliknande inslag från producenterna av utrustningen. 
Alternativa lösningar till teknikskiftet kan dock ha behandlats under en annan period än den 
jag undersökte. 
 
Aktörerna Digital-tv-kommissionen och Teracom är de källor som får mest utrymme i tid-
ningarna. Deras uppgifter får i stort sett stå oemotsagda, just nu handlar det om ren informa-
tion. Rubrikmässigt används deskriptiva rubriker, de beskriver vad som avhandlas i artikeln 
även om det finns vissa undantag där en större spänning kan anas. De bilder som används har 
dock ett bildspråk som talar till läsarens oro, det handlar om att förevisa representanter för 
olika aktörer i ett grodperspektiv. Detta perspektiv används ofta när man vill visa något som 
stort och hotfullt. Den kritiska granskning som Dahlgren et.al visade att aktörerna i 
Hallandsåsfallet fick utstå kan inte återfinnas i mitt material. 
 
Insändarna behandlar fler ämnen än artiklarna. Det finns en stor irritation mot Aktörerna i 
processen, speciellt Digital-tv-kommissionen och Teracom kritiseras, de är inte förberedda, 
informationen till hushållen är inte tillräcklig och de lyssnade inte på tittarna. De politiska ak-
törerna beskrivs som om de egentligen struntar i tittarna, de lokala politiker framställs snarast 
som dumma och lättlurade, inlurade i en process som de själva inte kan styra över. En annan 
fråga som debatteras är tittarna, det är tydligt att tittarna känner sig överkörda och maktlösa, 
ytterligare ser man att vissa grupper i samhället är utpekade som att vara extra utsatta i över-
gången. Man måste dock tillägga att de som utpekade att vara speciellt utsatta, det vill säga de 
äldre tittarna, själva inte säger sig vara negativa till övergången. Detta utpekande som speci-
ellt känslig grupp uppskattas således inte av de utpekade själva, de är istället kritiska till av-
saknaden av information och förhållandet att vara först ut i övergången. Ytterligare fram-
kommer den en irritation över att insändarna inte besvaras i någon grad. Man ser detta som ett 
tecken på att aktörerna faktiskt inte bryr sig om tittarna. Tekniken diskuteras på insändarnivå 
utifrån att den är omogen, som en tillfällig lösning och att den är föråldrad. Slutligen diskute-
ras också övergångens ekonomiska effekter. Rubriceringen av insändarna har inte följt någon 
särskild linje. De har både varit informativa och tillspetsade beroende på vilket innehåll de har 
haft. Bildmässigt har man försökt att framställa övergången som något hotande vilket också 
spelar mycket på den opinion som rådde.  
 
På debattsidorna diskuterades främst de inblandade aktörerna och tekniken. Det är här man 
kan se att någon form av politisk granskning sker. De aktörer som granskas är särskilt de poli-
tiska, man menar att processen har framtvingats och påskyndats på grund av regeringens vilja 
att styra mediepolitiken. Val av teknik för övergången speglar också debattörernas inställning 
till den då sittande regeringen. Tekniken ses som ett medel för att kunna behålla makten över 
sändningarna, inte på grund av att den anses som den bästa. På debattsidorna understryks des-
sa åsikter genom att man också publicerar kortare inlägg från andra tidningars debattinlägg. 
Debattinläggen får stå oemotsagda från representanter från de regerande partierna. Rubrikerna 
speglar ofta debatten i stort genom att understryka de negativa aspekterna och också förstärka 
den oro som förväntades finnas hos gotlänningarna. Man kan således se att det fanns en oro 
inför övergången men även uppmaningar och önskemål till dialog på politisk- och medbor-
garnivå. Denna önskan uppfylls dock inte då aktörerna strikt håller sig till att informera via 
nyhetsnivån.  
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10.2.2 Under övergången 
Under övergången kan man tydligt se aktörernas vilja till att informera läsarna om övergången 
och tidningarnas beredvillighet att framföra denna information. Det handlar speciellt om tek-
nisk information med en mått av uppmaningar från aktörernas sida.  Man vill att tittarna ska 
vara förberedda inför skiftet. Det pedagogiska draget är tydligt. Man visar att övergången var-
ken behöver vara krånglig eller tidskrävande. Enkelheten understryks med pedagogiska teck-
ningar. Övergångsdagen utmärker sig genom att man framhäver händelsens historiska aspek-
ter, vad man ser är ett historiskt skede som ska dokumenteras noggrant. Fokus på själva pro-
cessen är också distinkt i artiklarna från denna period. Man kan också se en vilja från aktörer-
nas sida att avdramatisera övergången och istället framställa det som något naturligt. Det är en 
process som pågår i hela Europa, Sverige råkar bara vara tidigt ute i detta skeende.  
 
Inslagen utmärks också av två politiska händelser; dels att Folkpartiets Lars Leijonborg i di-
rekt anslutning till övergången kräver att övergången ska läggas på is och att det framkommer 
att Gotlands tidigare kommunala politiker erbjöd Gotland som försöksområde. De politiska 
aspekterna behandlas dock relativt likgiltigt från tidningarnas sida. Leijonborgs inlägg under-
byggs dock med lokala politikers åsikt men de dåvarande kommunala politikerna behandlas 
mer ointresserat av tidningarna än som en möjlighet till granskning. Istället tar lokala politiker 
tillfället i akt att visa hur bra det var massmedialt att vara först ut.  
 
Intressant är också att de tittare som figurerar i artiklarna avdramatiserar övergången, självfal-
let är de irriterade över att övergången har kostnader och är påtvingad men de uppvisar fram-
förallt en lugn inställning. Flera personer som väljer att avstå från tv under kortare eller längre 
perioder visas istället upp som vardagshjältar. Kanske kan man se detta som ett motståndet 
mot den påtvingade övergången. Den utpekade ”utsatta” gruppen i samhället, de äldre visar 
sig också vara nöjd med övergången. Till slut kan således både Teracom och digital-tv-
kommitten, lokala och nationella politiker samt gotlänningarna konkludera att övergången 
gick bra. 
 
Ser man till vilka som fick komma till tals i tidningarna kan man klart uttyda två grupper av 
källor; dels är det aktörerna och dels är det tittarna. Aktörerna blandas således upp med got-
länningar som får ge uttryck för sina upplevelser av övergången. Gotlänningarna används 
dock bara som binyhetskälla. De används för att förstärka, personifiera eller förlägga informa-
tionen mer geografiskt nära. Rubrikmässigt finns ett större spelrum för tidningarna att skapa 
en dramatisk framtoning, vilket det också görs. Det finns den hotfulla vinklingen, tv:n kanske 
inte kommer att fungera, men flera av rubrikerna andas också av historiens vingslag. Bildmäs-
sigt har det också funnits större möjligheter under själva övergången än tidigare. Tydligt är att 
tidningarna har koncentrerat sig på att dokumentera händelsen, de lokala nyheterna verkar 
också vara överrumplade av den uppståndelse och medieuppbåd övergången fört med sig. De 
lokala nyhetsmedierna dokumenterar således gärna medieuppbådet lika gärna som själva 
övergången. Det finns försök till att dramatisera händelsen bildmässigt vilket dock inte kan 
följas upp med den redaktionella texten vilket gör att budskapet blir splittrat. 
 
Insändarna under övergången fortsätter att vara kritiska mot övergången. Man behandlar 
främst aktörer, teknik och ekonomi. Övergången ses utgå från omodern sändningsteknik och 
omogen mottagningsteknik som kostar för mycket och beslutet är framförallt taget av dumma 
politiker. Just aktörerna är något som det speciellt intresserar insändarskribenterna. Kritiken 
utförs i en närmast raljerande ton över lokala politikers okunskap. Snarast ser man de got-
ländska politikerna som inlurade i projektet och gotlänningarna som offer för deras dumhet. 
Bland insändarna finns det ett missnöje med hur de politiska besluten har tagits, både regi-



 

72  

onalt som nationellt men det är politikerna som står i fokus i insändarna, inte besluten. Det 
beskrivs en förlorar-förlorar-situation där vad än tittaren gör så kommer hon stå med det kor-
taste strået i handen, både tekniskt som ekonomiskt. Man rubricerar gärna med frågetecken el-
ler utropstecken, detta är en händelse som pågår och även om man inte längre kan påverka 
skeendet så vill man lyfta fram effekterna av övergången. 
 
Debattinläggen har fokuserat på tre aspekter; tekniken, process och ekonomi. Wallin menade 
att debatten om övergången hade varit ämnesmässigt ensidig, långdragen och onyanserad. 
Även i den lokala debatten kan man se detta. Man fortsatte att argumentera för att tekniken 
var outvecklad och att tittarna borde ha getts fler alternativ för att motta digitala sändningar 
även under en tidsperiod som låg nära själva övergången. Debattörerna såg processen fram-
förallt som ett uttryck för maktutövande från den sittande regeringens sida. Debattörerna me-
nade också att de ekonomiska aspekter som övergången förde med sig drabbade tittarna och 
skulle ha undvikits om andra möjligheter till digital-tv hade givits. Aspekter som energibe-
sparningar och frigörande av bandbredd återfinns inte i materialet över huvudtaget. Rubrice-
ringen understryker de negativa aspekterna vilket speglar debattinläggen väl. Intressant nog 
har inte debattinläggen besvarats utom i ett fall då man besvarar debattinlägget främst genom 
att misstänkliggöra debattörens politiska kunskap. Debatten har således generellt handlat om 
en ensidig information till läsarna där debattörerna framställer hur processen skulle ha genom-
förts om de suttit vid makten.  
 

10.2.3 Efter övergången 
Efter övergången avstannar i mångt och mycket nyhetsrapporteringen om digital-tv i tidning-
arna. Fokus i de artiklar som dock publiceras har en konkluderande roll; man talar om att 
övergången gick bra och att få var tvungna att avstå från tv. Istället finns det nu artiklar som 
visar på digitaliseringens möjligheter, möjligheter till lokal tv och fler kanaler.  Det fram-
kommer dock kritik mot kommunen på Gotland. Det visar sig att vissa skolor inte har tillgång 
till tv efter övergången. Teracom är också tvungna att erkänna att de faktiskt inte lyckades 
med att ge hela Gotland digitala sändningar. Aktörerna får således fortfarande plats som ny-
hetskälla i tidningarna. Rubriceringen är intimt sammankopplad till innehåller i artiklarna; an-
tingen är de dramatiska som i fallet med skolorna utan tv eller positiva som i fallen med möj-
ligheterna med digital-tv.  
 
När det gäller insändarna och debattartiklar saknas de i stort sett i materialet efter övergången. 
De insändare som finns hanterar dock de kvarstående problemen med att motta de digitala 
sändningarna. Debattartikeln är däremot intressant. Nu lyfts övergången fram som ett positivt 
exempel på hur man ska få medieblickarna på Gotland. 
 
Som jag har visat handlade en stor del av rapporteringen och debatten om de inblandande ak-
törerna i övergången. Enligt Wallin var aktörerna medvetna om den kritik som de utsattes för 
och menade att det tillhörde ”spelets regler”, aktörerna behandlade också kritiken genom att 
lämna insändar- och debattnivå oreplikerade i tidningarna. Aktörernas arena var istället ny-
hetsartiklarna i tidningarna. Där insändarna och debattinläggen har ifrågasatt tekniken har Te-
racom och Digital-tv-kommissionen bemött dessa med att informera om vilka noggranna 
mätningar och förberedelser som gjordes. Aktörerna fokuserade således på en strikt informa-
tiv linje som inte överskreds oavsett vilken kritik de möttes av på andra platser i tidningarna. 
Wallin menade att bilden av digital-tv-övergången i massmedierna var övervägande negativ 
och med kraftiga politiska förtecken. Ser man till de lokala tidningarnas rapportering kan man 
emellertid se att rapporteringen har varit förhållandevis neutral. Självfallet har tidningarna 
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rapporterat om de negativa effekterna som drabbade gotlänningarna men i större utsträckning 
har de faktiskt fungerat som en arena för informationsöverföring från aktörerna till gotlän-
ningarna. På insändarnivå och debattnivå har inläggen dock handlat om samma aspekter som 
Wallin påtalar; teknik, ekonomi och inblandade aktörer.  
 
Engblom menar också att det har handlat om starka ekonomiska krafter som varit inblandad i 
debatten. Jag kan även se i mitt material att debattörerna har vidhållit att satellitmottagen digi-
tal-tv skulle ha varit att föredra för tittaren i Sverige vilket kan tyda på att bakom de politiska 
åsikter som framkommit i den gotländska debatten egentligen låg ekonomiska krafter. Man 
kan också se att tidningarna i stort sett endast har publicerat negativa debatt- och insändarar-
tiklar, till och med från andra områden än Gotland, vilket kan ses som att intressena bakom 
dessa åsikter faktiskt har varit mer tongivande.  
 
Efter genomförd övergång avstannar intresset för digital-tv nästintill totalt och det är egentli-
gen först då som positiva aspekter med övergången faktiskt får plats i tidningarna. Jag frågar 
mig om man rent politisk endast använde ämnet för att kunna framhäva sig själv inför stun-
dande politiska val? 
 

10.3 Dagstidningarnas funktioner 
Tidningarna har fungerat väl som förmedlare av information med ursprung från aktörerna och 
också som uttolkare av information genom att förklara de tekniska och ekonomiska aspekter-
na med övergången. Genom att ge så uttömmande information om både tekniska, ekonomiska 
som processinriktade frågor har medborgarna på Gotland haft goda möjligheter att bilda sig 
egna uppfattningar om övergången – åtminstone om de rena informationsmässiga aspekterna 
som publicerats. Bakgrund om det politiska beslutet som ligger bakom övergången har dock 
redovisats knapphändigt. Detta är kanske inte så förvånande då beslutet togs våren 2003 av 
den svenska riksdagen att Sverige skulle gå över till digitala tv-sändningar i marknätet. Detta 
var flera år innan själva övergången genomfördes. Tidningarna lever således upp till de för-
väntningar man som medborgare kan ha när det gäller lokal samhällsorientering om över-
gången som Wadbring och Weibull beskriver – man får reda på tekniska förutsättningar, eko-
nomiska förutsättningar och hur projektet framskrider. De aktuella dagstidningarna har i stort 
lämnat sitt utrymme till aktörerna i övergången. Aktörer som Digital-tv-kommissionen och 
Teracom har oemotsagda haft möjlighet att informera den gotländska befolkningen om över-
gången. 
 
När det gäller informationen om de rådande opinionerna i samhället, som kan främja den fria 
åsiktsbildningen, når de kanske inte fullt upp till de förväntningar man kan ha om övergången. 
Detta är dock beroende på vilka delar av tidningarna man studerar. När det gäller nyhetsartik-
lar får självfallet olika personer komma till tals men inte i samma utsträckning som aktörerna. 
Specialister som tv-reparatörer och producenter av teknisk apparatur får komma till tals, spe-
cialisterna då i förmedlandet av att de har mycket att göra och producenter som de som inne-
har lösningen på problem. Vad som framkommer är att opinionen, dvs. befolkningen, är oro-
liga inför övergången. Även medborgarna får komma till tals, i rollen av tittare, främst under 
själva övergången. Det som är intressant är att det är framförallt är de som har en ”avslapp-
nad” attityd till övergången som får utrymme – de som inte har någon brådska med att skaffa 
digital-box eller de som till och med frivilligt avstår från tv. En fråga som uppkommer är om 
tidningarna medvetet eller omedvetet har valt att tona ner dramatiken gällande övergången 
genom att ge utrymme till dessa personer utifrån den oroade opinion som fanns innan över-
gången? På insändarsidan skiljer sig dock hur övergången har behandlats. Man kan se dessa 
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sidor som de mest aktiva opinionsförmedlare, nära nog en tredjedel av totala antalet inslag ut-
går från en privatperson, dvs. förekommer på insändarsidorna.  
 
Den kommenterande uppgiften som traditionellt även hör till tidningarnas roll i samhället har 
inte varit utmärkande i tidningarna. Man kan anse att det politiska särdragen i beslutet att 
övergå till digital television skulle ha givit upphov till ett större kommenterande än vad som 
varit fallet, åtminstone vad det gäller på debatt- och ledarsidor. Självfallet har debatt förts men 
inte i någon större utsträckning. Det återfinns dock debatterande inslag som propagerar emot 
övergången under min period men de återfinns i huvudsakligen i direkt anslutning till själva 
övergången. Avsikten med att publicera dessa under denna period kan knappast vara för att 
väcka opinion emot själva övergången, utan närmare profilera sig själva politiskt med ett 
ämne när det är som hetast – under övergången. 
 
Dagstidningarnas granskande funktion kan framförallt ses när det framkommit uppgifter som 
försvårar processen eller för tittarna. Däremot kan man inte som Dahlgren et al och fallet 
Hallandsåsen se att tidningarna har granskat aktörerna i något större grad. De inblandade ak-
törerna i processen som Digital-tv-kommissionen och Teracom har fått stort utrymme i tid-
ningarna och de har också själva stått för den information som har förmedlats i artiklarna. En 
uppgift som dock framkom, och också orsakade förstasidesrubriker, var att tidigare landshöv-
dingen på Gotland och lokala politiker erbjudit Gotland som försöksområde för övergången. 
Nyheten i sig behandlas flyktigt; politikerna som erbjöd Gotland framställs snarare som naiva 
i sitt beslutstagande än att deras förehavanden granskas.  
 
Insändarsidorna granskade övergången rikligt både ur politiska, ekonomiska som tekniska 
aspekter och har således delvis fungerat som ett forum för den lokala debatten, enligt Wad-
bring och Weibulls åsikter om den lokala morgontidningens grundfunktioner. De pekar på att 
en av de viktigaste funktionerna för den lokala pressen är just att fungera som en orienterings-
punkt och forum för den lokala debatten. Anledningen till att jag beskriver debatten endast 
som delvis funktionell beror på att det som framförallt diskuterades var de negativa aspekter-
na av övergången. Författarna var ofta väl insatta i ämnet och visste vilka kostnader och förut-
sättningar som gällde för övergången. De negativa sidorna av övergången kommenterades el-
ler besvarades i stort sett inte av vare sig privatpersoner, politiker eller aktörer. Denna avsak-
nad av respons uppmärksammas också av insändarskribenter med stor irritation. Insändarsi-
dan fungerar således mer som en klagomur än som en plats för aktuella debatter. Det finns 
självfallet olika tänkbara förklaringar till att debatten förts på ett ensidigt sätt; motståndet mot 
digital-tv var verkligen kompakt hos den gotländska befolkningen, läsarna ser insändarsidan 
som en ”klagomur”, personer med positiv syn på övergången var inte engagerade i frågan el-
ler till och med att tidningarna inte var intresserade av att lyfta fram positiva insändare. Man 
kan också se att insändarviljan minskar kraftigt efter övergången vilket gör att man kan miss-
tänka att del motståndet mot övergången faktiskt bottnade i osäkerhet och rädsla inför föränd-
ringen.  

10.4 Opinionsbildande roll 
Anslutande vill jag diskutera lokaltidningarnas eventuella roll som opinionsbildare i det got-
ländska samhället. Med utgångspunkt i DIGOT-undersökningen där jag kunde se att tittarnas 
åsikter om övergången till digital-tv faktiskt förändrades under den undersökta perioden till-
sammans med deras höga användarnivå av de gotländska tidningarna blir det speciellt intres-
sant att diskutera den eventuella roll som gotlandstidningarna hade i denna åsiktsförändring. 
Coultry menar att medierna har en symbolisk makt i att de har en förmåga att konstruera verk-
ligheten genom en komplex relation mellan medierna själva och deras publik. Mediernas makt 
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är inget de bara ”innehar” och deras publik ”absorberar” utan den måste kontinuerligt repro-
duceras för att kunna vidmakthållas. Denna relation handlar inte heller om en automatisk do-
minans av medierna över de enskilda användarna utan att makten reproduceras genom vad 
alla inblandade gör och säger. 
 
I min undersökning har jag visat att de gotländska tidningarna innan övergången uppvisade 
två sidor; på artikelnivå publicerades under perioden artiklar där övergångens aktörer fick 
stort utrymme att informera den gotländska befolkningen. Tidningarna publicerade dock artik-
lar med en koncentration på de negativa aspekterna. Tillsammans med dessa artiklar publice-
rade tidningarna på debatt- och insändarsidorna fokuserade på negativa aspekter gällande 
övergången, tidningarna publicerade till och med negativa inslag från skribenter från andra 
områden än Gotland. Dessa negativa inlägg besvarades inte heller av de i övergången inblan-
dade aktörerna eller av mer positivt inställda insändarskribenter. De gotländska tidningarna 
har således avsiktligt eller oavsiktligt reproducerat ett tudelat budskap; de har dels formulerat 
en tämligen neutral informationskanal som uppfyller flera av massmediernas traditionella 
uppdrag samtidigt som de har konstruerat en negativ bild av övergången innan övergången. 
Utgår man från, som exempelvis Asp eller Strömbäck, att medierna har en förmåga att påver-
ka, inte vad brukarna tänker, men om vad de pratar om så kan man således misstänka att den 
gotländska befolkningen innan övergången åtminstone diskuterade övergångens negativa 
aspekter.  
 
Harris menar också att det finns en överföring mellan massmediernas agenda till publikens 
agenda; publiken uppfattar helt enkelt massmediernas agenda som viktig och inlemmar den i 
sina liv. Frekvensen av främst artiklar och insändare visar att övergången stod förhållandevis 
högt på de gotländska tidningarnas och insändarskribenters dagordningar. Sverige var tidigt 
ute i digitaliseringen av tv-sändningar vilket betyder att det fanns små erfarenheter hur väl el-
ler illa en övergång som denna går. Gotlänningarna var också först ut i övergången till digital-
tv i Sverige, de var de första av de första. Fortunato understryker exempelvis att medieanvän-
dare faktiskt inte kan ha någon uppfattning baserad på information de inte har, för ämnen där 
de inte har någon erfarenhet kan man misstänka att de lättare tar till sig massmediernas ver-
sioner. 
 
Det var också tydligt att det fanns en nervös anspänning hos aktörerna inför övergången, Leif 
Pagrovsky förväntade sig exempelvis ”arga folkmassor” vid hans besök på Gotland på över-
gångsdagen vilket tyder på att hans uppfattning om opinionen på Gotland var att den var 
mycket negativ. 
 
Ser man istället till hur de gotländska tidningarna konstruerade bilden av övergången under 
själva övergången kan man se att tidningarna samtidigt som de bibehöll negativt färgade de-
batt- och insändarinslag istället började formulera lugnande och avdramatiserade konstruktio-
ner av övergången. Istället för arga tittare utan tv, fick vardagshjältar som valt bort tv till för-
mån för promenader och biblioteksbesök, plats i tidningarna. Tilläggas är att digital-tv-
övergången då stod som högst på tidningarnas agenda i både frekvens och utrymme. Budska-
pet som sänds ut på artikelnivå är att ”tv är inte hela livet”, ”det är inte hela världen om man 
är utan tv under en period”. De inblandade aktörerna var också på plats för att svara på frågor 
från befolkningen och tidningarna villiga att reproducera denna vilja genom att publicera hän-
delserna. Man förklarar pedagogiskt i text och bild vad som kommer att hända och vad som 
kan göras för att avhjälpa uppkomna problem. Man ser också till att publicera positiva nyheter 
över hur övergången gick snabbt efter genomförandet. Trots att det framkommer att tidigare 
gotländska politiker erbjudit Gotland till försöksområde uppmärksammas inte detta i någon 
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större grad. Istället bortförklaras detta som tidigare politikers ”dumhet” och granskas inte i 
någon större utsträckning. 
 
I perioden efter övergången avtar publiceringen snabbt, en vecka efter övergången är nyheten 
i stort sett ”död”. Istället för att publicera negativa bilder av digital-tv finns nu en koncentra-
tion på positiva effekter av digital överföring. Gotland kan få lokal tv och få gotlänningar be-
hövde avstå från tv av ekonomiska skäl. De negativa nyheter som ändock framkommer hand-
lar inte längre om att digital-tv-övergången var något negativt, istället är det kommunen som 
fallerar att installera digital-tv på alla skolor. Teracom framstår som en aktör som tar sitt an-
svar som fortsätter att arbeta för att alla gotlänningar ska få digital bild. På insändar- och de-
battsidan är övergången ett avslutat kapitel, endast ett inlägg är publicerat under denna period. 
Tydliga paralleller finns således; när tidningen tillsammans med läsarna således i stort sett 
slutar att reproducera den negativa bilden av övergången förändras gotlänningarnas attityd till 
övergången till en mer positiv. 
 
Ser man till ovanstående resultat kan man, utifrån den teori jag refererar till, misstänka att de 
gotländska tidningarna har haft en roll i hur den gotländska opinionen har sett ut under perio-
den före-under-efter övergången. Tidningarnas bilder av övergången avspeglar tydligt de åsik-
ter gotlänningarna som de faktiskt utifrån DIGOT-undersökningen hade. Icke att förglömma 
är att tidningarnas bilder är konstruktioner som skapas i intim samklang tillsammans med an-
vändarna. Medieinnehållet är ett urval av de händelser som finns under en viss period. Inne-
hållet avspeglas både vad som händer, vad som tidningarna anser läsarna  bör få ta del av, vad 
de tror läsarna vill ta del av men också av vad i mitt fall, vad läsarna och politiker bidrar med i 
form av insändare och debattinlägg. Medieinnehållet utkristalliseras som en konstruktion som 
både produceras och vidmaktshålls i nära samklang med dess användare. 
 

10.5 Förslag på vidare forskning 
Mitt material har bestått av två olika morgontidningar. Ett naturligt förslag på vidare forsk-
ning är att man närmare differentierar analysen och undersöker om de olika tidningarna sände 
ut olika budskap till deras läsare.  
 
Jag har i mitt material tydligt sett att det har funnit åsikter som ansetts som etablerade i den 
gotländska opinionen men ändå inte kan återfinnas i mitt material. Exempel på detta kan vara 
synen på de äldre som speciellt utsatta (vilket de själva förnekar). Jag har under hela arbetets 
gång funderat på vilka alternativa forum dessa uppfattningar har skapats. 
 
En fråga jag ställer mig är om det förväntade totala motståndet mot digitalt marknät när det 
gällde opinionen, var den egentligen var så total? Till och med Pagrovsky förväntade sig 
”uppretade massor” som skulle möta honom på övergångsdagen i Visby, vilka uteblev. Den 
debatt som format dessa negativa förväntningar hos både politiker och insändarförfattare torde 
ha ägt rum under en annan tidsperiod eller på något annat forum än de lokala medierna under 
den undersökta perioden.  
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Bilagor  

Bilaga A - Kodschema 
 
Variabel 1 Löpnummer 
 
Variabel 2 Tidning 

1. Gotlands Allehanda 
2. Gotlands Tidningar 

 
Variabel 3 Vecka 

Värde (1)-52 
 
Variabel 4 Datum 
 Datum satt numeriskt som dag-månad 
 
Variabel 5 Placering av inslag 
   

1. Framsida – artikel ”dagens nyhet” 
2. Framsida - blänkare 
3. Sista sidan 
4. Övriga sidor 
 

Variabel 6 Inslagets storlek 
1. 1/8 av sida eller mindre 
2. upp till 2/8 av sidan men större än 1/8 
3. upp till 3/8 av sidan men större än 2/8 
4. upp till 4/8 av sidan men större än 3/8 (”halvsida”) 
5. upp till 5/8 av sidan men större än 4/8 
6. upp till 6/8 av sidan men större än 5/8 
7. upp till 7/8 av sidan men större än 6/8 
8. upp till 8/8 av sidan men större än 7/8 (”helsida”) 

 
Variabel 7 Förekomst av bild 

1. Förekomst av bild 
2. Forekomst av grafik 
3. Förekomst av bild+grafik 
4. Ingen förekomst av bild eller grafik. 

 
Variabel 8 Avsändare 

1. journalisk avsändare 
2. privatperson avsändare 
3. politisk användare 
4. ingen iakttagbar avsändare 
5. övriga 

 
Variabel 9 Typ av inslag 

1. Artikel 
2. Insändare 
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3. Inslag från tidningens ledning – ledare och opinion 
4. övriga 

 
Variabel 10 Uttolkad avsikt med inslaget 

1. nyhet 
2. information 
3. debatt 
4. övriga 

 
Variabel 11 Åsikt om övergången 

1. positiv 
2. negativ 
3. ingen dominerande åsikt kan utrönas, både positiva och negativa åsikter 
4. neutral 

 
Variabel 12 Källa/or 

1. ingen namngiven källa 
2. en namngiven källa 
3. två eller flera namngivna källor 

 
Variabel 13-17 Källa/or  specifikation 
Dessa variabler består av specifikationer av ovanstående variabel som bara tar tillvara antalet 
använda källor. Aktör är exempelvis digitaltvkommissionen men även intresseföreningar som 
PRO. 

1. Aktör – lokal 
2. Aktör – nationell 
3. Aktör – endast organisation 
4. Politisk – lokal 
5. Politisk – nationell 
6. Politisk – endast organisation 
7. Kommersiell – lokal 
8. Kommersiell – nationell 
9. Kommersiell – endast organisation 
10. Person – person som uttalar sig i frågan utifrån sig själv som privatperson 
11. Person – person som uttalar sig i frågan utifrån sin sysselsättning, dock ej politisk. 
12. Övriga - ej klassificerbara 
13. Ingen källa  
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Bilaga B - Tabeller 
 
 
Tabell B:1 Korstabulering Tidning * storlek 
 Storlek  

 1/8 2/8 3/8  Halvsida 5/8 6/8 7/8 Helsida Mer än helsida Totalt 
Gotlands 
Allehanda 

16 11 14 11 6 3 0 1 4 66 

Gotlands 
Tidningar 

27 18 14 4 4 2 1 0 4 74 

Totalt 43 29 28 15 10 5 1 1 8 140 
 
 
Tabell B:2 Korstabulering Vecka * storlek 
 

Vecka * storlek Crosstabulation

Count

0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

2 4 0 0 0 1 0 0 0 7

3 1 1 1 0 0 0 0 0 6

1 2 0 0 0 0 0 0 0 3

2 0 2 1 0 0 1 0 0 6

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 1 1 0 0 0 0 0 3

1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

1 1 2 0 1 0 0 0 0 5

3 1 0 0 1 0 0 0 0 5

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 4 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 0 0 1 0 0 0 0 3

2 0 1 0 0 0 0 0 0 3

3 1 1 1 0 0 0 0 0 6

2 1 3 1 1 0 0 0 1 9

2 3 2 0 1 0 0 0 0 8

6 2 5 4 2 1 0 0 2 22

5 4 3 1 1 1 0 1 3 19

1 1 0 3 2 1 0 0 1 9

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

1 0 1 1 0 0 0 0 1 4

1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

43 29 28 15 10 5 1 1 8 140

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

47

50

Vecka

Total

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8
mer än en
helsida

storlek

Total
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Tabell B:3 Veckouppdelad publicering 
Vecka

2 1,4 1,4 1,4

7 5,0 5,0 6,4

6 4,3 4,3 10,7

3 2,1 2,1 12,9

6 4,3 4,3 17,1

1 ,7 ,7 17,9

3 2,1 2,1 20,0

2 1,4 1,4 21,4

5 3,6 3,6 25,0

5 3,6 3,6 28,6

1 ,7 ,7 29,3

5 3,6 3,6 32,9

1 ,7 ,7 33,6

1 ,7 ,7 34,3

1 ,7 ,7 35,0

3 2,1 2,1 37,1

3 2,1 2,1 39,3

6 4,3 4,3 43,6

9 6,4 6,4 50,0

8 5,7 5,7 55,7

22 15,7 15,7 71,4

19 13,6 13,6 85,0

9 6,4 6,4 91,4

1 ,7 ,7 92,1

1 ,7 ,7 92,9

1 ,7 ,7 93,6

2 1,4 1,4 95,0

4 2,9 2,9 97,9

2 1,4 1,4 99,3

1 ,7 ,7 100,0

140 100,0 100,0

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

47

50

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Tabell B:4 Storlek på de olika artiklarna i respektive tidning 

avdelning * storlek * Tidning Crosstabulation

Count

1 0 0 1 0 0 0 0 2

9 6 8 5 4 2 1 4 39

0 0 0 1 2 0 0 0 3

0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 1 0 2 0 1 0 0 4

6 4 5 1 0 0 0 0 16

0 0 0 1 0 0 0 0 1

16 11 14 11 6 3 1 4 66

1 3 1 1 0 0 0 0 6

13 5 7 1 2 2 0 4 34

0 2 2 0 0 0 0 0 4

13 7 4 1 1 0 0 0 26

0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 1 0 1 1 0 0 0 3

27 18 14 4 4 2 1 4 74

ledare

nyheter

inrikes

ekomomi o näringsliv

debatt

insändare

kultur och nöje

avdelning

Total

ledare

nyheter

debatt

insändare

kultur och nöje

övrigt

avdelning

Total

Tidning
Gotlands Allehanda

Gotlands Tidningar

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8
mer än en
helsida

storlek

Total
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Tabell B:5 Vilken placering i tidningarna hade artiklarna? 
 

Vecka * Placering * Tidning Crosstabulation

Count

0 0 0 1 1

0 0 0 2 2

0 1 0 3 4

0 0 0 1 1

0 0 1 1 2

0 0 0 1 1

0 0 0 2 2

0 0 0 1 1

1 0 0 2 3

0 0 0 1 1

0 0 0 2 2

0 0 0 1 1

0 1 0 2 3

0 0 0 2 2

0 0 0 1 1

1 0 0 3 4

0 0 0 2 2

1 1 0 11 13

2 1 0 5 8

1 0 0 7 8

0 0 0 1 1

1 0 0 1 2

0 0 1 0 1

7 4 2 53 66

0 0 1 1

0 0 5 5

0 0 2 2

0 0 2 2

0 0 4 4

0 0 1 1

0 0 1 1

0 0 2 2

0 0 4 4

0 0 1 1

0 0 3 3

0 0 1 1

0 0 1 1

0 0 1 1

0 1 4 5

1 1 3 5

1 0 5 6

1 2 6 9

2 0 9 11

0 0 1 1

0 0 1 1

0 0 1 1

0 0 1 1

0 0 1 1

0 1 1 2

0 0 1 1

0 0 1 1

5 5 64 74

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

27

28

32

33

34

35

36

37

38

39

43

45

47

Vecka

Total

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

29

31

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

47

50

Vecka

Total

Tidning
Gotlands Allehanda

Gotlands Tidningar

Framsida
"dagens
nyhet"

Framsida
"blänkare" Sista sidan Övriga sidor

Placering

Total

 
 
Tabell B:6 Hur stora var de bildsatta artiklarna? 
 

bild * storlek Crosstabulation

5 5 17 12 9 5 1 1 5 60

11,6% 17,2% 60,7% 80,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 62,5% 42,9%

1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

2,3% ,0% ,0% ,0% 10,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,4%

0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 37,5% 2,1%

37 24 11 3 0 0 0 0 0 75

86,0% 82,8% 39,3% 20,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 53,6%

43 29 28 15 10 5 1 1 8 140

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within storlek

Count

% within storlek

Count

% within storlek

Count

% within storlek

Count

% within storlek

Förekomst av bild

Förekomst av grafik

Förekomst av bild
och grafik

ingen förekomst av
bild eller grafik

bild

Total

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8
mer än en
helsida

storlek

Total
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Tabell B:7 Artiklarnas bildsättning i respektive tidning 

bild * avdelning * Tidning Crosstabulation

1 20 2 1 1 8 1 34

50,0% 51,3% 66,7% 100,0% 25,0% 50,0% 100,0% 51,5%

0 0 1 0 0 0 0 1

,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5%

0 2 0 0 0 0 0 2

,0% 5,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0%

1 17 0 0 3 8 0 29

50,0% 43,6% ,0% ,0% 75,0% 50,0% ,0% 43,9%

2 39 3 1 4 16 1 66

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3 11 2 7 1 2 26

50,0% 32,4% 50,0% 26,9% 100,0% 66,7% 35,1%

0 0 0 1 0 0 1

,0% ,0% ,0% 3,8% ,0% ,0% 1,4%

0 1 0 0 0 0 1

,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,4%

3 22 2 18 0 1 46

50,0% 64,7% 50,0% 69,2% ,0% 33,3% 62,2%

6 34 4 26 1 3 74

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Förekomst av bild

Förekomst av grafik

Förekomst av bild
och grafik

ingen förekomst av
bild eller grafik

bild

Total

Förekomst av bild

Förekomst av grafik

Förekomst av bild
och grafik

ingen förekomst av
bild eller grafik

bild

Total

Tidning
Gotlands Allehanda

Gotlands Tidningar

ledare nyheter inrikes
ekomomi o
näringsliv debatt insändare

kultur och
nöje övrigt

avdelning

Total

 
 
 
Tabell B:8 Antal källor per avdelning i respektive tidning 

antalkällor * avdelning * Tidning Crosstabulation

1 3 0 0 3 6 1 14

50,0% 7,7% ,0% ,0% 75,0% 37,5% 100,0% 21,2%

1 18 1 1 0 4 0 25

50,0% 46,2% 33,3% 100,0% ,0% 25,0% ,0% 37,9%

0 12 2 0 0 1 0 15

,0% 30,8% 66,7% ,0% ,0% 6,3% ,0% 22,7%

0 4 0 0 1 4 0 9

,0% 10,3% ,0% ,0% 25,0% 25,0% ,0% 13,6%

0 1 0 0 0 1 0 2

,0% 2,6% ,0% ,0% ,0% 6,3% ,0% 3,0%

0 1 0 0 0 0 0 1

,0% 2,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5%

2 39 3 1 4 16 1 66

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3 7 1 9 1 3 24

50,0% 20,6% 25,0% 34,6% 100,0% 100,0% 32,4%

1 15 2 10 0 0 28

16,7% 44,1% 50,0% 38,5% ,0% ,0% 37,8%

1 8 1 5 0 0 15

16,7% 23,5% 25,0% 19,2% ,0% ,0% 20,3%

0 1 0 0 0 0 1

,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,4%

0 2 0 2 0 0 4

,0% 5,9% ,0% 7,7% ,0% ,0% 5,4%

1 1 0 0 0 0 2

16,7% 2,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,7%

6 34 4 26 1 3 74

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

Count

% within avdelning

inga källor

1 källa

2 källor

3 källor

4 källor

5 källor

antalkällor

Total

inga källor

1 källa

2 källor

3 källor

4 källor

5 källor

antalkällor

Total

Tidning
Gotlands Allehanda

Gotlands Tidningar

ledare nyheter inrikes
ekomomi o
näringsliv debatt insändare

kultur och
nöje övrigt

avdelning

Total

 
 
 
 
 
Tabell B:9 Åsikt om övergången i respektive tidning 

Tidning * åsikt Crosstabulation

15 35 10 6 66

22,7% 53,0% 15,2% 9,1% 100,0%

14 35 9 16 74

18,9% 47,3% 12,2% 21,6% 100,0%

29 70 19 22 140

20,7% 50,0% 13,6% 15,7% 100,0%

Count

% within Tidning

Count

% within Tidning

Count

% within Tidning

Gotlands Allehanda

Gotlands Tidningar

Tidning

Total

positiv negativ

ingen
dominerande

åsikt neutral

åsikt

Total
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Tabell B:10 Antal källor i respektive tidning 

Tidning * antalkällor Crosstabulation

14 25 15 9 2 1 66

21,2% 37,9% 22,7% 13,6% 3,0% 1,5% 100,0%

24 28 15 1 4 2 74

32,4% 37,8% 20,3% 1,4% 5,4% 2,7% 100,0%

38 53 30 10 6 3 140

27,1% 37,9% 21,4% 7,1% 4,3% 2,1% 100,0%

Count

% within Tidning

Count

% within Tidning

Count

% within Tidning

Gotlands Allehanda

Gotlands Tidningar

Tidning

Total

inga källor 1 källa 2 källor 3 källor 4 källor 5 källor

antalkällor

Total

 
 
Tabell B:11 Vilka får komma till tals i tidningarna? 
Källa Antal  Procent 

Lokal aktör 2 1,1 

Nationell aktör 64 34,4 
Aktörsorganisation 21 11,3 
Lokal politiker 18 9,7 
Nationell politiker 25 13,4 
Politisk organisation 5 2,7 
Lokal kommersiell intressent 13 7,0 
Nationell kommersiell intressent 7 3,8 
Kommersiell organisation 1 0,5 
Privatperson 13 7,0 
”Expert”person 15 8,1 
Övriga 2 1,1 
S:a 186 100,1 

 
Tabell B:12 Vilka källor i respektive tidning 
Källa Gotlands 

 Allehanda 
Procent Gotlands 

 Tidningar 
Procent 

Aktör - lokal 2   2,1 0 0 
Aktör - nationell 25  26,0 39 43,3 
Aktör - endast organi-
sation 

17  17,7 4 4,4 

Politisk - lokal 13 13,5 5 5,5 
Politisk - nationell 9 9,4 16 17,8 
Politisk - endast or-
ganisation 

3 3,1 2 2,2 

Kommersiell - lokal 7 7,3 6 6,7 
Kommersiell - nationell 6 6,2 1 1,1 
Kommersiell – endast 
organisation 

1 1,0 0 0 

Privatperson 5 5,2 8 8,9 
“Expert”person 8 8,3 7 7,8 
Övriga 0 0 2 2,2 
S:a 96  90  
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Tabell B:13 Vilka åsikter hade de olika avsändarna i respektive tidning? 
åsikt * avsändare * Tidning Crosstabulation

14 0 0 1 0 15

34,1% ,0% ,0% 50,0% ,0% 22,7%

14 14 7 0 0 35

34,1% 100,0% 87,5% ,0% ,0% 53,0%

7 0 1 1 1 10

17,1% ,0% 12,5% 50,0% 100,0% 15,2%

6 0 0 0 0 6

14,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,1%

41 14 8 2 1 66

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

12 1 0 1 0 14

32,4% 3,8% ,0% 100,0% ,0% 18,9%

9 19 5 0 2 35

24,3% 73,1% 62,5% ,0% 100,0% 47,3%

5 3 1 0 0 9

13,5% 11,5% 12,5% ,0% ,0% 12,2%

11 3 2 0 0 16

29,7% 11,5% 25,0% ,0% ,0% 21,6%

37 26 8 1 2 74

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within avsändare

Count

% within avsändare

Count

% within avsändare

Count

% within avsändare

Count

% within avsändare

Count

% within avsändare

Count

% within avsändare

Count

% within avsändare

Count

% within avsändare

Count

% within avsändare

positiv

negativ

ingen dominerande åsikt

neutral

åsikt

Total

positiv

negativ

ingen dominerande åsikt

neutral

åsikt

Total

Tidning
Gotlands Allehanda

Gotlands Tidningar

journalistisk privatperson politisk aktör

ingen
iakttarbar
avsändare övriga

avsändare

Total

 


