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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Etermedias utveckling har under senaste hälften av 1900-talet 
haft två utmärkande drag. Det ena är den accelererande tekniska 
utvecklingen, speciellt inom elektronikindustrin. Den har med
fört att en mängd nya produkter för produktion, distribution 
och konsumtion har introducerats. Färgtelevision, stereosänd
ningar i radio, text-tv, överföring via satellit och kabel kan 
tjäna som exempel. En lika snabb utveckling har skett på två 
andra områden; telekommunikationer och s k hemelektronik. All 
denna tekniska utveckling hänger direkt samman med och har sin 
bakgrund i en annan teknologis oerhörda tillväxt; datorernas. 
Ett exempel på utvecklingens omfattning är att man beräknar att 
det sålts över en miljon persondatorer (hemdatorer) 1981 i USA 
och ca 20 000 i Sverige. En femtedel beräknades användas i 
hemmen. Priset motsvarar det för en färg-tv och är i sjunkande 
(SOU 1981:45, s 42). Vissa menar att utvecklingen inom elek
tronik, telekommunikationer och datorer skapat en "kommuni
kationsrevolution" (de Fleur-Ball-Rokeach 1975) på samma sätt 
som man ofta talar om den industriella revolutionen (jfr kri
tiken av detta synsätt i Ekecrantz (1975:50). 

Det andra utmärkande draget i etermedias nutidshistoria är 
decentralisering. I den senaste Radioutredningen är decentra
lisering ett av de medel man ser som nödvändigt för att förverk
liga det samhällsansvar som rundradion i Sverige antas ha. "Rund
radion har", skriver man, "ansvar för yttrande- och infor
mationsfriheten och ska medverka till att fördjupa den svenska 
demokratin, i samspel med bl a pressen" (SOU 1977:19, s 13). 

Som ett krav man bör ställa på organisationen för att kunna 
fullfölja ansvaret nämner utredningen sedan just decentrali
sering. Inom både radio och tv har också på olika sätt utveck
lats såväl ordinarie verksamheter (lokalradio, regional-tv) 
som försök (kabel-tv, närradio, kommunradio i lokalradio) med 
programproduktion och -distribution utanför de traditionella 
geografiska ramar som tidigare omgett verksamheten. Skälen 
för denna utveckling kan utläsas bl a i motiven för införande 
av lokalradio i Sverige. I dessa framgår det klart att man 
knyter förhoppningar om demokratiska konsekvenser till den 
lokala radioverksamheten. I propositionen, och senare lokal
radiostationernas tolkning av den, belyses detta i formuler
ingar som "vidgad yttrandefrihet", "fler ska få komma till 
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tals", "eftersatta grupper skall få göra sig hörda", "ge ökade 
kunskaper i kommunala frågor och stimulera till debatt" osv. 
Demokratiska yttrandefrihetsmål - så många som möjligt ska få 
komma till tals - kan också ses ligga bakom radioutredningens 
inställning till införandet av s k särskild rundradio (dvs 
det som har kommit att kallas "Närradio"): 

...den allmänna rundradion har begränsade möjligheter 
på gruppkommunikationens område, det vill säga då det 
gäller de speciella kontakter som behövs inom olika 
grupper. Kravet på opartiskhet för rundradion ger också 
begränsningar i programverksamheten; den kan inte få ut
göra språkrör för olika grupper i samhället. /.../ Det 
finns därför behov på det lokala planet som inte till
godoses av den allmänna rundradion, och som enligt vår 
mening inte heller kan tillgodoses av denna. Ideella, 
religiösa, fackliga och politiska folkrörelser och or
ganisationer har sålunda behov att nå både sina egna 
medlemmar och allmänheten med program som lokalt infor
merar om och anknyter till den egna verksamheten (SOU 
1977:19, s 245-246). 

Decentraliseringstrenden inom radio och tv är inte något unikt 
för Sverige. Motsvarande utveckling kan ses såväl i de nordiska 
länderna som i de flesta länderna i Västeuropa. Olika förklar
ingar och motiv till decentraliseringen har diskuterats. I 
Sverige bör t ex inrättandet av lokalradion enligt lokalradio-
propsitionen (Prop 1975:13) bl a ses som ett svar på 1960-talets 
ändrade kommunindelning. På 25 år minskade antalet kommuner 
från 2500 till 278. Allt större krav kom också att ställas på 
den kommunala samhällsservicen samtidigt som informationsbe
hovet ökade. En annan viktig förändring i lokalsamhällenas 
informationssituation var den förändrade dagspresstrukturen. 
Ett stort antal tidningar lades ned under perioden och antalet 
monopoltidningar ökade starkt. Parallellt med denna strukturför
ändring - och som en följd av denna - intensifierade debatten 
och medvetenheten om demokrati, informationsklyftor och med-
inflytande (Kleberg 1978:13). 

Mer generella förklaringar diskuteras av t ex Qvortrup (1980). 
Han menar bl a att decentraliseringstrenderna i de europeiska 
länderna är ett resultat av ett ökat intresse hos de politiskt-
administrativa ledningarna att stärka medborgarnas kulturella 
och politiska samhörighet. Man har då också mer och mer upp
märksammat massmedias funktion i detta sammanhang. Struktur
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förändringarna i de västeuropeiska samhällena (industriell ut
veckling, urbanisering etc) har skapat en identitetskris för 
människorna. Denna identitetskris kan bl a förklaras utifrån 
de nya politiskt-administrativa indelningar (jfr utvecklingen 
i Sverige enligt ovan) som medfört att de gamla lokalsamhällena 
inte längre finns kvar. Ur ett samhällsperspektiv kan utveck
lingen sägas ha givit enhetlighet och samordning. I ett indi
vidperspektiv däremot kan utvecklingen ses som att den gått 
från enhet till splittring (Thunberg et al 1979:29-30). Samti
digt med den beskrivna utvecklingen karateriseras de flesta av 
Västeuropas biandekonomier i ökad omfattning av politiska och 
ekonomiska kriser - kriser som i sin tur lett till legitimations
kriser; förtroendet för politikerna och systemens uppbyggnad svik
tar. Olika grupper och rörelser som formulerar kraven från med
borgarna har utvecklats. Ledningarnas ökade intresse för använd
ningen av massmedia kan då - enligt Qvortrup - ses som ett svar 
på medborgarnas växande krav och intressen som de visar sig i 
de nya grupperna och rörelserna; miljörörelser, antikärnkrafts-
grupper, sammanslutningar för alternativ produktion och småska-
lighet etc. Decentraliseringstrenden bland etermedierna blir 
alltså ett återsken av ett sätt att legitimera den nuvarande 
utvecklingen. Den blir ett sätt att inom systemets ramar suga 
upp trycket mot en ny lokal massmediestruktur som skall spegla 
rörelsen bland medborgarna och göra denna struktur till en del 
av det system som den nya kommunikationsstrukturen kan sägas 
stå i opposition mot. 

1.2 Demokrati och massmedier 

Som framgått av inledningen är det en grundtanke bakom fram
växten av de nya lokala medierna att de skall bidra till demo
kratins upprätthållande och fördjupning. Såväl tillkomsten av 
lokalradio, som försöken med kabel-tv och närradio är baserade 
på direktiv som rymmer formuleringar om denna grundtanke. 

I propositionen om införande av lokalradio skrevs bl a: " Med 
tanke på den nyckelställning som massmedierna har är det väs
entligt att dessa utvecklas så att de utgör instrument för 
en demokratisk samhällsutveckling" (Prop 1975:13, s 58). Ett 
av målen för kabel-tv-försöket i Kiruna var att "pröva olika 
former av lokal information och debatt, samt att därvid iaktta 
hur kabel-tv kan utveckla den kommunala demokratin genom att 
ge invånarna möjlighet att utnyttja information och opinions
speglingar som ett medel för att utöva påverkan och få under
lag för tänkande och handlande" (SOU 1975:28 s 402). I de 
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principiella utgångspunkter som ligger till grund för inför
andet av närradion sägs bl a: "Rundradion har ansvar för ytt
rande- och informationsfriheten och ska medverka till att för
djupa den svenska demokratin, i samspel med bl a pressen" (SOU 
1977:19 s 13). 

1978-1979 medverkade jag i en forskningsgrupp som planerade ett 
forskningsprojekt med inriktning mot lokal radios betydelse för 
demokratisering (se Jonsson et al 1979, 1980). I ett avsnitt om 
mediernas politiska roll skrev vi då att den liberala demokrati
modellen i och för sig inte formellt inbegriper mediernas roll. 
Det framgår ändå klart av olika beskrivningar av den rådande 
massmedieideologin (den s k samhällsansvarsideologin) att me
dierna antas ha en politisk roll inom det demokratiska syste
met. Man brukar således tala om fyra hvuuduppgifter för massme
dierna i Sverige; information, kommentar, kritisk granskning 
och gruppkommunikation (se t ex SOU 1977:19 s 85-86, Svendsen-
Weibull 1977:12). Information avser medborgarnas grundläggande 
orientering om det samhälleliga skeendet. Kommentar avser me
diernas egen tolkning av skeendet. Med kritisk granskning me
nas mediernas roll att söka sådan information om skeendet som 
är svår att få fram för den enskilde medborgaren. Gruppkommuni
kation till slut innebär mediernas betydelse för att sprida å-
sikter och opinioner mellan och inom olika grupper i samhället. 

I lokalradiopropositionen antas en decentralisering av radio
mediet förbättra uppfyllandet av alla dessa uppgifter. (Prop 
1975:13 op cit). I förarbetena till närradion hänvisas som 
framgick av citatet i inledningen (s 2) främst till det nöd
vändiga i att förbättra den allmänna rundradions begränsade 
möjligheter på gruppkommunikationens område (SOU 1977:19 
s 245-246). 

Vad vet man då om massmediers - lokala och nationella - för
måga att bidra till att uppfylla de demokratiska målen? I den 
översikt av forskningen kring demokrati och massmedier som 
gjordes i den tidigare nämnda ansökan konstaterade vi för det 
första att huvuddelen av forskningen inom området gjorts på 
ett nationellt plan. Inte mycket är känt om lokala mediers 
effekter i lokalsamhället. Som ett huvudresultat av översik
ten framfördes vidare att "massmedierna har en potential när 
det gäller att bidra till en demokratisering av det politiska 
livet" (Jonsson, 1980:45). Det finns indikationer på att mass
medier både kan påverka människors kunskap, stimulera till del
tagande och påverka beslutsfattare. Samtidigt betonades i sum-
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meringen att dessa effekter inte var enhetliga. Omgivande si
tuationsfaktorer, ämnesområdet som behandlas, politisk-ekono-
miska förhållanden m m inverkar på massmediernas förmåga att 
påverka det demokratiska skeendet. 

I förhållande till de tidigare nämnda uppgifterna för massme
dierna tycks det som att etermediernas funktion i stort svarar 
mot den första av de fyra huvuduppgifterna, den informativa upp
giften. De ger en bred grundläggnade orientering om omvärlden. 
Kommentar och kritisk granskning hör däremot huvudsakligen till 
dagspressen. Denna uppdelning har även konsekvenser för hur in
formationen (kunskapen) fördelas i samhället: tidningsläsandet 
och då speciellt läsningen av tyngre informativt material (tid
skrift/fackpress) är positivt korrellerat med sociala resurser, 
medan förhållandet för tv-mediet i stort sett är det motsatta. 
(PUB informerar 1981). Utifrån denna synpunkt blir lokala eter
medier av speciellt intresse att studera: de grupper som torde 
vara mest betjänta av ett förbättrat samspel medier - medbor
gare - beslutsfattare är de som till stor del hämtar sin om
världsorientering från etermedia. 

Som vi också skrev i Jonsson et al (1980) har man även mer di
rekt under de senaste åren kommit att tala om demokratisering 
av medierna. Med detta har mandå avsett att publiken, "vanliga 
människor", får ökad tillgång till spaltutrymme och sändnings
tid. "Public access", "allemansradio", "bandverkstad" är exem
pel på begrepp som förknippats med kraven på demokratisering av 
medierna. De olika verksamheter av detta slag som utgjort en 
del av kraven på demokratisering har antagits ha betydelse inte 
bara för demokratisering i medierna utan även i samhället i 
stort (Ingelstam 1976). Genom annorlunda form (t ex avprofes-
sionalisering) och/eller annorlunda innehåll (lokalt material) 
har man antagit att medierna ska bidra till uppfyllande av o-
lika demokratiska mål av typen ökad kunskap, ökat deltagande 
i det politiska livet osv (Wolvén 1976). 

1.3 Syfte, avgränsningar och empiriskt underlag 

Den övergripande frågeställning som avhandlingen utgår ifrån 
är: "om - och i så fall hur - nya lokala medier kan medverka 
till att förverkliga de demokratiska målen i samhället?" For
mulerad på detta sätt skulle emellertid uppgiften vara för om
fattande för att kunna besvaras inom ramen för detta arbete. 
Jag har därför begränsat frågeställningen till att gälla i vil
ken mån resultaten från undersökningar om publik och deltagande 
i svenska lokala medier kan ses som indikatorer på huruvida 
dessa medier bidrar till att uppfylla de i vårt samhälle 
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generellt accepterade demokratiska målen. De mål som närmast 
avses här är de som rör fri åsiktsbildning i de grundläggande 
rättigheterna yttrande-och informationsfrihet etc. De tidigare 
citaten från offentliga dokument om mediautvecklingen visar att 
lokala medier antas ha dessa funktioner. I dessa formuleringar 
sägs dock inget om vad/vilka faktorer det är som gör att 
publiken/mottagarna mer ska fångas till lyssnande/tittande 
eller aktiveras till deltagande av de nya medierna än av de 
gamla. Ändå är ju detta förutsättningen för att medierna ska 
kunna fungera i det politiska systemet; att de attraherar och 
engagerar en publik. 

Ett viktigt delsyfte blir sålunda att söka avgöra vilka fakt
orer som är bestämmande för publik- och deltagandestrukturerna 
i de lokala medierna. Ytterligare ett delsyfte gäller vilken 
plats forskning om nya lokala medier har i forskning om lokal 
masskommunikation och hur strukturen inom detta forskningsom
råde varit utformad de senaste åren. I formuleringarna ovan 
används benämningen "nya lokala medier". Med detta avses i 
avhandlingen allmänt nya former av lokal radio och television. 
Undersökningsmaterialet som presenteras begränsas till svenska 
data om lokalradio, närradio och lokal kabel-television. Dess
utom görs en bibliografisk analys av lokal masskommunikations
forskning i Norden. Mer konkret består det empiriska underlaget 
av 

a. data från egna undersökningar från de båda försöksperioderna 
med kabel-tv i Kiruna, 
b. egna bearbetningar av undersökningar kring den svenska 
lokalradions publik utförda vid Sveriges Radios avdelning för 
Publik och programforskning, 
c. data från en av mig ledd undersökning av samhällsinformation 
i Västerbotten, 
d. sekundärdata från undersökningar kring närradion samt radio 
och tv-publik i Sverige, 
e. bibliografiska data från databaserna NORDICOM och ERIC 

Analysen sker utifrån tre teman som jag anser viktiga i sam
band med ny teknologis (här nya distributionssätt för radio 
och tv) sociala verkningar. Det första temat rör mottagarstruk-
turen i de nya medierna. Exempel på frågeställningar är här om 
de nya medierna för med sig en ändrad sammansättning av den tra
ditionella publikbilden för etermedierna, om det finns skillna
der mellan olika typer av nya medier etc. 
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Det andra temat berör vad vi med den traditionella kommunika
tionsteorins terminologi kan kalla återföringen eller åter
kopplingen mellansändare och mottagare. I den mest utvecklade 
formen är det fråga om mottagarens eller publikens aktiva del
tagande i medierna. Är dessa deltagare representativa för pub
liken? Vilka former tar sig deltagandet i de olika medierna? 

Det tredje temat avser kommunikationsforskningens förhållande 
till framväxten av nya lokala medier. Den lokala masskommunika
tionen har hittills dominerats av pressen. I och med den tidi
gare skisserade utvecklingen med stora geografiskt-administra
tiva förändringar och med en hårt koncentrerad presstruktur 
samt teknologiska innovationer har radio/tv kommit att spela 
en allt större roll i lokalsamhället. Tillkomsten av de nya 
medierna medför inte bara en ändrad yttre mediestruktur. De 
nya medierna har också inre egenskaper som skiljer dem från 
vad som varit tillgängligt tidigare. Kanaltillgången ökar och 
i kombination med datorsystem och telenät kan helt andra tjäns
ter än vad som varit förknippat med mediekonsumtion tillhanda
hållas i hemmen. Masskommunikationsforskningen ställs också in
för en ny situation. Den blir i högre grad än tidigare en fråga 
om att studera tekniska, ekonomiska och sociala förutsättningar 
och konsekvenser av medierna. Konsekvenser av ett införande blir 
mer och mer oöverblickbart inte bara för enskilda människor, 
utan även för de flesta politiker och beslutsfattare. Därför 
blir allt fler beroende av forskning om de nya medierna - helst 
en masskommunikationsforskning som förmår sätta in den nya ut
vecklingen i ett historiskt, socialt och politiskt/ekonomiskt 
sammanhang för att ge vägledning inför framtiden. 

1.4 Uppläggning och material 

Avhandlingen är disponerad så att den delas i tre huvuddelar: 
forskningsöversikten, analysen av publikstrukturen samt ana
lysen av deltagandet. Forskningsöversikten i del II grundar 
sig på en bibliografisk analys av uppgifter från NORDICOM-bib-
liografierna för åren 1975-1980. Jag har ur bibliografierna 
valt ut de dokument som jag ansett höra till området "Lokal 
masskommunikation" och sedan kategoriserat dessa efter bl a 
de ämnesord som de beskrivs med i bibliografierna. 

Analysen av publiken i del III bygger på två primärkällor (dvs 
material från projekt vilka jag själv lett eller medverkat i 
ledningen för), en sekundäranalys samt sekundärdata av olika 



8 

slag. De primära källorna är data från de av TRU-kommittén ini
tierade undersökningarna av kabel-tv-försöket i Kiruna: 1974-1975. 
samt data från en undersökning kring samhällsinformation i Väs
terbotten 1978 på uppdrag av Nämnden för Samhällsinformation. 
Sekundäranalysen består av bearbetningar av de undersökningar 
om lyssnande, levnadsvanor och potentiell publik som utfördes 
vid Publik- och programforskningsavdelningen vid Sveriges Ra
dio ungefär ett år efter lokalradions start. Till denna analys 
av lokalradiostationernas publik har jag även fogat uppgifter 
från en enkät till stationerna som samlades in i anslutning 
till det tidigare nämnda projektet "Demokratisering genom lo
kal radio?". Studien av stationernas publik bygger också på 
viss statistik om stationernas utbud som återfinns i Lokalra
dions publikationer. I övrigt har jag i publikanalysen byggt 
på tillgängliga rapporter och skrifter från SR/PUB om radio 
och tv:s publik samt av Utbildningsdepartementet publicerade 
utvärderingar av närradioverksamheten. I vissa fall har jag 
gjort egna bearbetningar av dessa material. 

I del IV redovisas analysen av deltagande. Den bygger i huvud
sak på samma källor som de som nämnts ovan i anslutning till 
publikanalysen. I bilaga A-D redovisas närmare uppgifter om 
datainsamling, uppläggning m m för kabel-tv-projektet, Väster
bottensundersökningen, SR/PUB:s lokalradioundersökningar och 
den bibliografiska analysen. 

Avhandlingen inleds härnäst i kapitel 2 med en fortsättning 
på diskussionen om förhållandet mellan demokrati och mass
medier. Två sätt att se på detta förhållande presenteras, ett 
som kan antas representera den officiellt gängse synen på mass
mediernas roll i det liberal-demokratiska samhälle som Sverige 
ses som exempel på. Det andra synsättet är grundat i den s k 
offentlighetsteorin. I denna ses opinioner, idéströmningar etc 
som har att göra med det offentliga ("Offentligheten") som ett 
sätt av den härskande klassen i de senkapitalistiska samhällena 
att med olika medel (bl a masskommunikation, politik) organi
sera livet och erfarenheterna på ett sätt som legitimerar det 
existerande samhällsskicket (Nordenstreng 1978:166). Dessa 
kontrasterande modeller är den genomgående grunden för mina 
analyser i denna skrift. Förutom på denna makrosociologiska 
nivå rör sig också analysen på en mer mikro-relaterad, indi-
vidbaserad nivå främst i kapitlet om mottagarstruktur. Där 
tas några aktuella exempel på sociologiska modeller för män
niskors informationsmottagande som utgångspunkt. 
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2 DEN IDEAL-DEMOKRATISKA MODELLEN 

2.1 Inledning 

I de närmaste kapitlen ger jag två olika synsätt på det pro
blemområde som i avsnittet 1.2 angetts som "Demokrati och mass
medier." 

Det ena synsättet är vad jag betecknar som "den idealdemokra
tiska modellen," här företrädd av synen på relationen medborgare
myndigheter i ett stort svenskt statsvetenskapligt forsknings
program. 

I kontrast till den idealdemokratiska modellen ställer jag i 
kapitel 3 "den kritiska modellen". Min framställning av det 
synsättet har jag i huvudsak baserat på den s k offentlighets
teorin, som i sin tur kan sägas vara grundad på en kritisk 
marxistisk idé-tradition. 

Det kan diskuteras vilken referens- eller tankeram som är att 
föredra för att göra en analys av förhållandet mellan demokrati 
och massmedier i ett samhälle som det svenska, alltså i ett 
samhälle som karakteriseras av att vara just en demokrati i 
västerländsk mening, byggd på liberala traditioner om allas 
lika värde, allas deltagande, beslutsfattande genom valda ombud 
ovs. Qvortrup (1982:30-32) kritiserar det angreppssätt som 
mycket av den föreliggande analysen baserar sig på, dvs det som 
användes i det tidigare nämnda planerade projektet om lokal radio. 
Han har två principella invändningar: 

1. Problemformuleringen ("Hur påverkar mediet förhållandet 
mellan befolkningen och de politiska instutionerna?") är statisk 
därför att grundfaktorerna (befolkningen resp de politiska 
institutionerna) är på förhand givna storheter. Enligt Qvortrup 
är denna utgångspunkt felaktig eftersom nya lokala medier 
kommit till i en dynamisk utveckling där befolkning och poli
tiska institutioner är allt annat än givna grundfaktorer. 

2. De analytiska kategorierna, i det jag kallar den idealdemo
kratiska modellen, är baserade på det rådande politiska systemets 
premisser. Detta får till konsekvens a) att analysen blir 
normativ (här menar Qvortrup förmodligen helt enkelt att den 
begränsas till att följa de etablerade politiskt-vetenskapliga 
normerna) och b) att sättet att besvara frågeställningerna 
begränsas, för det kommer inte att finnas utrymme för annan 
analytisk fantasi än den som det politiska systemet ställer upp 
med. 
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Av inledningen (s 2) har framgått att invändningen i 1) ovan har 
fog för sig. Utvecklingen av nya lokala medier har, som jag 
tidigare skrev, skett i relation till rörelser och utvecklingar 
både i befolkningen och i de politiskt-administrativa systemen. 

Som argument mot invändning 2) (och faktiskt också mot 1)) menar 
jag att det måste ses som logiskt att prova, beskriva eller ana
lysera olika företeelser inom det rådande samhället så att säga 
på dess egna villkor, med dess egna begreppsapparat och grund
läggande teorier i botten. Även om kritiken i Qvortrups stånd
punkt 1) var berättigad så är det ju också så att de nya medi
erna kommit till och motiverats med argument som måste bedömas 
även utifrån de "system-interna" sammanhang där de ingår. Om 
dessa då inte håller - om verkligheten inte svarar mot teorierna 
(helt eller delvis) - måste nya ramar och angreppssätt sättas 
upp. 

För att ge utrymme åt båda perspektiven kommer jag i detta 
och följande kapitel sålunda att försöka balansera (och kon
frontera) en modell baserad inom det rådande politiskt-eko
nomiska systemet med en modell eller skola som kan betraktas 
som stående utanför detta. 

Allra sist i detta kapitel kan det vara på sin plats med en kort 
kommentar till den principiellt felaktiga titel som användes 
för projektet om lokal radio (och som Qvortrup för övrigt också 
använder nästan ordagrannt): "Demokratisering genom lokal 
radio?". Det statsvetenskapliga begreppet "demokrati" är ju be
teckningen på ett styrelsesätt, eller vanligen numera också på 
en viss typ av samhälle med en komplex uppsättning relationer 
mellan individer (MacPherson 1973:51). Det är fråga om ett till
stånd som finns eller inte finns , inte en egenskap som det 
kan finnas mer eller mindre av. Det kan alltså diskuteras huruvida 
konstruktionen "demokratisering" teoretiskt sett är möjlig -
såvida den inte avser övergång från icke-demokrati till demo
krati. Hur beteckningen dock vanligen används framgår i det 
tidigare (s 3) citerade avsnittet "Från lokal livsform till 
differentierat samhälle" i Thunberg et al (1979:32). Där heter 
det under rubriken "Demokratiseringen- en motkraft": 

Trots - eller tack vare? - att det differentierade sam
hället rymmer många faktorer som ser ut att minska jäm
likheten, har det fortgående demokratiserats. 
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2.2 Massmediernas demokratiska funktioner 

Utgångspunkten för den modell som jag benämnt "Den ideal-
demokratiska modellen" är ett ansvar för medierna att samman
ställa och förmedla den information som är nödvändig för att 
människorna skall kunna medverka i samhällets utformande. Denna 
syn på massmediernas demokratiska funktion formuleras t ex så 
här av Schramm-Roberts (1972:640): 

Because we are so large, because we must make numerous 
decisions about highly complex and specialized issues, 
only the media can provide us with much of the information 
necessary to enable public participation in government. 
Only the media can insure that this information is comp
lete. Theirs is the responsibility of making sure that 
the public receives all available information about 
various issues faê oA.e those issues are resolved by our 
elected leaders. Theirs is the responsibility of seeing, 
that information is not censored, not distorted, not 
incomplete. Theirs is the responsibility of insuring that 
the power which information implies remains diffused throu
ghout the populace. 

Även om dessa författare garderar med de från makthavare allt 
fler förekommande försöken att direkt och indirekt kontrollera 
medierna så summeras synpunkterna med att allmänhetens möjlig
het att påverka samhällets styrelse till slut beror på mass
medierna själva och deras ansvar gentemot publiken. 

Den ideal-demokratiska modellen kan sägas betrakta massmedierna 
som ett förmedlingsorgan för information, åsikter och opinioner 
där medieorganisationerna själva har ett ansvar för att strömm
arna, utbytet, kommunikationen, sker någorlunda jämnt så att 
medborgarna både informeras i god tid före beslut och också 
får sina önskningar, reaktioner och opinionsyttringar vidare-
förmedlade till sina representanter. 

I denna allmänna ram för massmediernas funktioner i de 
västerländska demokratierna kan vi också se ursprunget till 
de tidigare nämnda och allmänt accepterade huvuduppgifterna 
för massmedierna i Sverige: information, gruppkommunikation, 
kommentar och kritisk granskning. Denna syn på förhållandet 
mellan demokrati och massmedier är också den som ligger till 
grund för en nordisk översikt över "Masskommunikation och poli
tik i lokalsamhället" (Svendsen-Weibull 1977). 
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I översikten konstateras att det finns åtskilligt stöd för 
uppfattningen att medierna idag inte lyckas med att fullgöra 
dessa de uppgifter som det liberala demokratiska systemet till
delar dem. Med den allmänna politiska och ekonomiska utvecklingen 
som bakgrund har tidningarna blivit allt mindre partipolitiskt 
profilerade och allt mer marknadsberoende. Det har blivit allt 
svårare för pressen att fullfölja de politiska funktionerna 
(ibid s 55-77). Men det är viktigt, säger dessa författare, att 
poängtera att hela skulden för en sådan utveckling inte får 
läggas på medierna: 

On the contrary, it is probable that the fundamental 
weakness is rather to be found in the limitations inherent 
in the inability of the liberal model of democracy itself 
to meet the demands which have been placed on the politi
cal system (s 57). 

2.3 Westerståhls demokrativärden 

Det tidigare nämnda planerade projektet om lokal radio baserades 
i huvudsak på en distinktion mellan olika demokrativärden som 
presenteras i Westerståhl (1970). 

Westerståhls analysschema och sätt att beskriva vissa relationer 
inom den representativa demokratin låg till grund för det stora 
forskningsprogram om den kommunala självstyrelsen i Sverige som 
löpte i ca tio år från 1965. Begreppsapparaten i programmet har 
utsatts för kritik från olika håll (Helander-Ståhlberg 1973, 
Johansson 1971, Tännsjö 1978). Kritiken har gällt såväl forsknings
programmets utgångspunkter och avgränsningar som dess begrepps
apparat och enskilda operationaliseringar av begreppen. Jag 
använder här endast en del av begreppsapparaten i syfte att på 
ett allmänt deskriptivt plan illustrera relationen mellan mass
medier och demokrati i den typ av politiska system som Sverige 
utgör. Därför anser jag det berättigat att använda Westerståhls 
resonemang som utgångspunkt. Ett annat motiv för detta är också 
det som framfördes ovan i.diskussionen om att analysera systemet 
på dess egna villkor. Westerståhl kan rimligen ses som en god 
representant för den inom systemet gängse statsvetenskapliga 
synen på problemområdet. 

Det grundläggande demokratiska värdet, skriver Westerståhl. 
består i att de politiska besluten ska förverkliga medborg
arnas vilja. Detta värde har både en besluts- och en informations
komponent. Besluten, som ska motsvara folkets vilja, ska vara för
beredda genom information som bidrar till en självständig åsikts
bildning. Det grundläggande demokrativärdet kan spaltas upp i två 
huvudkomponenter: förverkligande av medborgarnas vilja samt själv
ständig åsiktsbildning. 
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2.3.1 Tre tekniker för beslutsfattande 

Westerståhl skiljer så ut tre tekniker för ett demokratiskt 
beslutsfattande som ska tillvarata folkets vilja: styrelse 
genom folket (participation), styrelse av folket (represen
tation) och styrelse för folket (antecipation). Till de tre 
styrelseformerna kan man knyta motsvarande värdebegrepp. Till 
participationsdemokratin svarar identiteten mellan medborgare 
och beslutsfattare eller själva deltagandet från medborgarnas 
sida. Den representativa demokratin bygger på åsiktsöverens
stämmelse mellan väljare och valda. Antecipationen, dvs system
ets förmåga att tolka och omsätta folkets vilja, innebär 
enligt Westerståhl fler problem i demokratiskt hänseende än de 
två övriga beslutsteknikerna. Det värde som kan sägas vara 
knutet till antecipationen kan kallas åsiktsrespekt. Det rör 
beslutsfattarnas känslighet och lyhördhet för folkopinionen, 
förmågan att hålla opinionen informerad och beredskapen att ta 
hänsyn till opinionen och de faktiska åsikterna vid en viss 
tidpunkt, även om man själv kanske anser att åsikterna är 
grundade på felaktig eller otillräcklig information. 

Till de tre beslutsteknikerna kopplar Westerståhl även tre infor
mationstekniker. Kopplingen mellan beslutsteknik och informations
teknik är enligt Westerståhl (s 45). 

Beslutsteknik Informatonsteknik 

participation - direkt kontakt väljare -
valda 

representation - organiserad kontakt genom 
partier, organisationer, 
massmedia 

antecipation - observationer och undersök
ningar av medborgarnas in
ställning 

Som Westerståhl påpekar är naturligtvis inte de olika informa
tionsteknikerna strikt låsta till de angivna formerna för besluts
fattande. Uppställningen visar snarare på de dominerande sam
banden. I fråga om representativitet skiljer författaren mellan 
åsiktsrepresentativitet och personrepresentativitet. Det förra 
begreppet inbegriper att beslutsfattarna ska vara representativa 
för väljarnas ståndpunkter i olika frågor. Med det senare be
greppet tänker man sig det förhållandet att de valda kan sägas 
utgöiaett genomsnitt för medborgarna i en kommun (och deras 
ståndpunkter). 
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De olika informationsteknikerna är knutna till värden i det 
politiska systemet som enligt Westerståhl inte är nödvändiga att 
specificera mpr än att man kan tala om "öppna kanaler" som ett 
gemensamt värde. Detta värde torde t ex motsvaras av den i Sverige 
grundlagsskyddade yttrande- och informationsfriheten. Från medborg
arens sida förutsätts slutligen informationsinhämtånde, intresse och 
aktivitet som en förutsättning för den självständiga åsiktsbild
ningen . 

Westerståhls systematisering av relationerna mellan demokratiska 
värden och beslutstekniker respektive informationstekniker kan 
schematiskt illustreras på följande sätt: 

Krav på med- Informations- Beslutsteknik Krav pä pol
borgarna för att teknik (grundad (grundad på ...) tiska systemet 
systemet skall "öppna kanaler") för att demo-
fungera kratin skall 

fungera 

direkt kontakt 

SJÄLVSTÄNDIG 
ÅSIKTSBILDNING 
(genom info-
sökning, intressen 
och aktivitet) 

\ 
A 

organiserad 
kontakt (bl a 
massmedier) 

observa-
^tioner, under

sökningar ^ 

E 
S 
u 
L 
T 
S 
F 
A 
T 
T 
A 
R 
E 

particip
ation (iden
titet, del
tagande ) 

represen
tation 
(åsikts-) 

antecip-
ation (åsikts
respekt ) 

FÖRVERKLIG
ANDE AV MED
BORGARNAS 
VILJA 

Figur 2:1 En tolkning av den liberala demokratiska 
modellen enligt Westerståhl (s 44). 

2.3.2 Resurser och tillgänglighet 

Enligt den ideala liberala demokratiska modellen sker alltså 
informationsutbytet (kommunikationen) mellan beslutsfattare och 
medborgare via en informationsteknik med "öppna kanaler" som 
grundvärde. En mängd forskning har visat att verklighetens demo
kratischema inte tycks fungera lika idealt som i teorin. Den 
i Sverige kanske mest uppmärksammade undersökningen kring detta 
var den del av den sk Levnadsnivåundersökningen som behandlade 
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medborgarnas politiska resurser (Johansson 1971). Endast en 
liten andel av befolkningen använder (har resurser att använda) 
de kanaler för diskussioner, opinionsbildning och påverkan som 
det politiska systemet bygger på. Dessa resurser är dessutom 
ojämnt fördelade i befolkningen. Att detta förhållande gäller fort
farande visas i resultaten från flera senare undersökningar. (Se 
Perspektiv på välfärden 1982, kapitel 12, för en sammanfattning 
av dessa resultat). 

Man kan också se hur de olika informationsteknikerna i Wester-
ståhls modell skiljer sig åt i fråga om hur tillgängliga de 
är för medborgarna . Detta visar sig tydligt om man jämför dem 
med avseende på vilka resurser som krävs för att uttnyttja dem. 
Det som Westerståhl avser med indirekta kontakter - undersökningar 
och observationer av opinioner och "önskningar" i befolkningen -
kan i princip ses som ett medel som är reserverat för makthavare 
och beslutsfattare för att hålla sig underrättade om t ex poli
tiska opinioner. De frågeundersökninger som det vanligtvis 
handlar om är så pass komplicerade och kostsamma att de är 
omöjliga att genomföra utan stora ekonomiska resurser. Själva 
deltagandet från medborgarnas sida kräver däremot i och för sig 
inga speciella resurser frånsett den tid som måste avsättas för 
den intervju eller enkät som utförs. 

I fråga om den direkta kontakten mellan medborgare och mynd
igheter eller mellan medborgare och politiker gäller att också 
denna teknik för kommunikation i det politiska systemet i och 
för sig inte kräver stora t ex ekonomiska resurser av med
borgarna. (Däremot torde det ofta krävas tid, kunskap om vart 
man vänder sig etc.) I likhet med de indirekta kontakterna finns 
det dock en viktig begränsande egenskap i dessa informations
vägar: de är beroende av andra informationsvägar - vanligen mass
medier - för att kunna fungera som opinionsspridningsinstrument 
till andra än makthavarna. 

En uppvaktning hos en politiker och än mindre ett besök på en 
förvaltning når t ex knappast ut till andra om inte händelsen 
bevakas eller följs upp på annat sätt. 

De institutioner som utgör de mer indirekta kontaktvägarna 
(massmedier, partier mm) har idag i många fall vuxit till stora 
specialiserade organisationer. Det krävs även i fråga om dessa 
relativt mycket resurser i form av tid, överblick etc för ett 
aktivt utnyttjande. 
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Det ovan anförda har visat exempel på sådant som på åtmins
tone ett ytligt plan torde ligga bakom den till synes bristande 
överensstämmelsen mellan liberal-demokratisk teori och verk
ligheten. På sätt och vis skulle introduktionen av de nya lokala 
medierna kunna ses som ett sätt att skapa för medborgarna mindre 
resurskrävande kanaler för det demokratiska meningsutbytet. Två 
aspekter av detta kan urskiljas: demokratisering genom mass
medierna och demokratisering av massmedierna. Den samlade mass
kommunikationsforskningen torde vara enig om att massmedierna, 
varken lokala eller andra, kan skapa demokrati. Frågan är 
därför i stället om lokala medier i olika former med nya försök 
att "öppna kanalerna" kan medverka till att förbättra samstämmig
heten mellan den ideala liberal-demokratiska bilden av demokratin 
och massmediernas sätt att fungera i denna och verklighetens. De 
ovan skisserade förhållandena visär på nödvändigheten av att dis
kutera andra modeller av förhållandet mellan demokrati och mass
medier. X nästa avsnitt presenteras en sådan alternativ modell. 
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3 DEN KRITISKA MODELLEN 

3.1 Inledning 

Jag har använt beteckningen "den kritiska modellen" som samman
fattning på den alternativa syn på masskommunikationens roll i 
samhället som olika marxistiskt orienterade författare ställer 
mot traditionell masskommunikationsteori, inklusive den ideal
demokratiska modellen. Epitetet "kritisk" är lånad från den 
samhällsvetenskapliga riktning - Frankfurterskolans kritiska 
teori - som utgör den filosofiska bakgrunden till modellen.̂  

Kritiken i denna modell består av en skeptisk hållning till bl a 
kulturindustrin, masskulturen och masskommunikationen över
huvudtaget i det västerländska kapitalistiska samhället. Grund
en till denna syn är, för attcitera Hemånus (1981:117) - han 
använder för övrigt den något innehållsrikare beteckningen 
"den samhällskritiska teorin"- : "... idékritik, ett blottläggande 
av de krafter som ligger bakom ideologierna samt de mekanismer 
som internaliserar ideologierna hos människorna, och vidare 
resonemang om förändring av samhället." 

Min egen avsikt med beteckningen "den kritiska modellen" 
är att skissera den nyare utveckling av Frankfurterskolan som 
betecknas som "Offentlighetsteorin" och som härrör från i 
huvudsak kontinental kommunikationsforskning. I Skandinavien 
återfinner vi förespråkarna för denna riktning främst i 
Danmark och min redogörelse för teorin bygger också med ett 
undantag (Negt-Kluge) på danska källor (Mortensen -Möller 1976; 
Andersen et al 1978; Mortensen 1977; Cheesman- Kyhn 1975). 

Offentlighetsteorin och dess syn på kommunikation har för
utom den specifika bakgrunden i Frankfurterskolan, ett 
generellt ursprung i den marxistiska teorin om samhällets upp
delning i en bas och en överbyggnad. 

Begreppen bas och överbyggnad kan förtydligas utifrån den tre
delning av samhällets institutioner som Nordenstreng (1978:143) 
gör i ekonomiska och administrativa institutioner samt kunskaps
institutioner . Till de ekonomiska institutionerna hör närings
liv, handel, bankväsende. 

1) En bakgrundsteckning till Frankfurterskolans framväxt ges 
i Nordenstreng (1978:203-207).Han redogör också för kritiken 
mot vissa av de ursprungliga idéerna inom riktningen. 
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Till de administrativa hör bl a rättsväsende, politiska organ och 
kontrollapparaten i samhället. Kunskapsutbytet i samhället äger 
rum inom kunskapsinstitutionerna (skolor, masskommunikation, konst 
och utbildning). Som Nordenstreng påpekar så får de olika institu
tionerna inte betraktas så fristående som kategoriseringen kan ge 
vid handen; speciellt det informationssystem som kunskapsinstitu
tionen bildar härrör ur och griper in i samhället som helhet. 

Med utgångspunkten att "samhället är ett system av växelverkan 
och utbyten individer och grupper emellan som bygger på en lång 
och komplicerad historisk process" (s 143) och att produktions
institutionerna har en grundläggande och dominerande ställning i 
denna process kan man med Nordenstreng säga att 

... det sociala utbytet och de samhällsinstitutioner genom 
vilka det kanaliseras, på det teoretiska planet naturligt 
låter sig indelas i två delstrukturer, beroende på om det 
i första hand rör sig om ett materiellt utbyte (de ekono
miska institutionerna) eller ett symboliskt (de administra
tiva institutionerna och kunskapsinstitutionerna). Dessa 
delstrukturer motsvarar begreppen bcu och oveAbyggnad i 
den marxistiska samhällsvetenskapen (Nordenstreng 1978:146).! 

Även om masskommunikationens kanske viktigaste uppgift enligt den 
marxistiska idétraditionen är ideologispegling och ideologiförmed
ling (Cheesman-Kyhn 1975:17 och 37), dvs inom kunskapsintituti-
onen, så har också de andra institutionerna en kommunikativ sida. 

Det är nödvändigt att också komplettera denna mycket kortfattade 
bild av den marxistiska grundsynen på masskommunikation med en 
summarisk antydan om relationen mellan begreppen hegemoni 
och ÅdcotogÅ,. Jag citerar Nordenstreng igen: 

I varje samhälle råder en viss makthierarki eller makt-
bthuktuA och man kan åtminstone i de västliga industri
länderna urskilja dels en häukande. kLcu>t>, (kapitalkrets
arna, den med dessa förbundna ämbetsmannakåren etc), 
dels mer eller mindre underordnade och exploaterde sam
hällslager (arbetarbefolkningen, de lägre tjänstemännen, 
småbönderna etc). Den härskande klassens intressen präglar 
på ett mer eller mindre påtagligt sätt alla 

1) Detta är inte exakt den ursprungliga betydelsen av begreppen 
bas och överbyggnad, jfr t ex Enerstvedt (1969:51) som visar hür 
de mer är kopplade till andra av Marx begrepp (produktionssätt, 
produktionsförhållanden). 



19 

samhällsinstitutionernas verksamhet och ger dem en sam
hällelig dominans eller hzgmonl  ̂som i hög grad reglerar 
det sociala utbytet (s 148-149). 

Nordenstreng preciserar något senare i texten hegemonibegreppet 
till "den maktutövning som bedrivs via institutionerna i samhället 
... speciellt inom de ideologiska relationernas sfär." 

Hegemonin i de kapitalistiska samhällena är en borgerlig hegemoni 
och detta begrepp innebär även en "ideologisk hegemoni". Den härsk
ande klassens hegemoni (baserad på ägande) återspeglar sig även 
i kunskapsinstitutionen - och i den del av överbyggnaden som rör 
världsbild, värden och normer dvs ideologin. 

Ideologin definierar Nordenstreng som "den struktur av sam
hälleliga föreställningar som råder hos en individ eller ett 
kollektiv" (s 153). Begreppets omfång illustreras med följande 
schema : 

världsåskådning 

världsbilden värden och normer 

föreställ
ningar be
träffande 
samhället 

i d  c  o  l o g i n  

Figur 3:1 Bestämning av ideologibegreppet enligt Nordenstreng 
(1978:153). 

3.2 Demokrati och massmedier i den kritiska modellen 

Att placera in förhållandet "demokrati och massmedier" i den 
här skisserade marxistiskt orienterade modellen ter sig 
komplicerat. Orsaken är att demokratibegreppet i denna tradition 
inte förekommer i "ren" eller allmän form på samma sätt som i det 
koncentrat av den idealdemokratiska modellen jag tidigare givit. 
Den innebörd av demokratibegreppet som jag diskuterade där (och 
andra liknande innebörder) benämner den marxistiska teoribildningen 
"borgerlig demokrati" och den ses "väsentligen som ett över
byggnadsfenomen " (Nordenstreng 1978:168). 

Den utveckling av marxistiskt orienterad kritisk teori som 
går under namnet "Offentlighetsteori" ger dock en alternativ 
modell till de relationer för vilka min analys begränsats: 

föreställ
ningar be
träffande 
naturen 
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förhållandet mellan medborgare, lokala medier och det lokala 
politiska systemet. 

3.2.1 Offentlighetsteorin 

Den idealdemokratiska modellen som skisserats är mer en modell 
för demokratins funktionssätt än en modell för masskommunikation
erna i de västerländska demokratierna. Dess ursprung är de gängse 
statsvetenskapliga teorier om den västerländska demokratins funk
tionssätt som illustreras av t ex Lewin (1970).De flesta generella 
masskommunikationsteorierna kan dock sägas utgå från bilder av 
samhället liknande de som är grunden för den idealdemokratiska 
modellen dvs bilder grundade på funktions- och systemanalys. 

I en svensk översikt över masskommunikationsteorier från 1972 
visas t ex på dominansen av funktions- och/eller systemanalytisk 
orientering bland de nyare masskommunikationsteorierna (Feilitzen-
Linné 1972:15-44).Författarna gör även en direkt koppling till 
motsvarande riktning inom statsvetenskapen (s 44). 

Precis som funktionsanalys eller systemteorier kan sägas be
handla helheten (samhället som ett helt system; de enskilda 
delarnas bidrag till helheten osv; se t ex Merton 1967:73 ff) 
kan offentlighetsteorin också sägas vara en helhetsteori - men 
i något annorlunda mening. Den är en teori om hur det borgerliga 
samhället i historien har skapat en skådeplats - den borgerliga 
offentligheten - för befästelsen och fortbeståndet av den borger
liga demokratin. Olika drag i den historiska utvecklingen, däri
bland statens ökade betydelse i kapitalismens funktion, har gett 
den härskande klassen 

... en formidabel möjlighet till kontroll av vad vi kan kalla 
aAbttskAaÄtnnA idz.otogjJ>ka. fmpKoduktion. Genom en juridiskt 
garanterad fasthållning av kärnfamiljen som primär sociali
sât ionsagent , genom en i vissa tider hård kontroll av den 
allmänna utbildningen som en sekundär socialisationsagent 
och genom kontroll av de offentliga massmedierna som en paral
lell socialisationsagent, kan staten tillsammans med koncerner
nas marknadsmonopol skenbart överlägra alla subversiva tenden
ser och genom att spela fram och tillbaka mellan repression 
och liberalitet, kanalisera dem in i politiskt ofarliga och 
till och med profitabla banor ("kulturindustri") (Kyhn-Reitan 
1974:XVI). 
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3*2.2 Offentlighetsbegreppet 

Begreppet "offentlighet" är dubbeltydigt. I nedanstående schema 
står det både för hela den strukturering av livssammanhanget som 
tablån beskriver och för "det offentliga" i samhället i motsats 
till "det privata". Tablån sammanfattar alltså offentlighetsteorins 
strukturering av privat och socialt liv i välfärdsdemokratier 
t ex av den typ som återfinns i Skandinavien. 

SAMHÄLLE STAT 

Privat område Offentligt område 
(det offentliga, 
offentligheten) 

Namn INTIMSFÄREN KULTURELL 
OFFENTLIGHET 

Objekt Religion, känslor 
sexualitet 

Religiös för
kunnelse , konst, 
litteratur 

Plats 

Insti
tution 

Hemmet 

Familjen 

Namn 

Objekt 

SOCIALSFÄREN 

Privatekonomin 

inkl produktion, 
varuköp och försälj
ning (inkl arbets-
betskraften som 
vara) 

Kulturella in
stitutioner 
(teatrar, kyrkor) 

Föreningar, 
sällskap 

POLITISK 
OFFENTLIGHET 

Politik och sam
hällsekonomi 
(inkl sociala för
hållanden) 

STATSAPPARATEN 

för att säkra 

1) allmänna pro
duktionsvillkor 

2) allmänna rätts
förhållanden 

Plats 

Institution 

Arbet splat sen, 
butiken 

Företaget 

Parlamentet 

Partier 

3) reproduktionen 
av nationella 
totalkapitalet 

4) reglering av 
konflikter mellan 
lönearbetare och 
kapital 

Ovanstående uppnås 
genom ekonomiska, 
(skatter, subsidier) 
juridiska (lagar, 
domstolar) ideolog
iska (massmedier, 
skolor) och fysiska 
(militär, polis, 
fängelser) ingrepp i 
samhället. 

Tablå 3:1 Offentlighetens struktur i det borgerliga samhället. 
Efter Hortensen (1977:300 och 1976:12). 
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Samhället ses alltså som delat i fyra delar: intimsfär och 
socialsfär (tillsammans det privata området) respektive kul
turell och politisk offentlighet (tillsammans det offentliga 
området). 

Den borgerliga individen lever sitt icke-materiella liv i in
timsfären med religiösa funderingar, känslor och sexualitet. 
Spelplatsen för denna del av livet är hemmet!) <jär tankar och 
känslor stäms av mot familj1) och vänner. Det grundläggande 
värdet för individen i denna sfär kan sägas vara frihet. 

Handlingar som rör livets materiella nödvändigheter (produktion
konsumtion) äger rum i socialsfären. Genom företagen (på arbets
platsen och i butiken) upprätthålls relationer mellan köpare 
och säljare. 

Mot de två delarna i det privata området står offentligheten, 
den kulturella och den politiska. Den kulturella är arenan 
allmänna och generella diskussioner om problem som härrör ur 
intimsfären. Den politiska är arenan för allmänna och generella 
diskussioner av problem som härrör ur socialsfären. 

Det är inom denna offentlighet som den borgerliga statens funk
tioner och grundförutsättningar skall uppfyllas. Och, säger 
Mortensen, "den avgörande reguleringsprincipen i denna offent
lighet är inte rå makt, pengar, jordägande etc utan däremot 
d&t ofådntLLga sie.-Sonemang£t, Såväl stat som samhälle ska sty
ras genom debatt och diskussion. Som en central del av denna 
diskussion har så småningom pressen utvecklats och även den 
övriga masskommunikationen. 

1) "Hemmet", "Familjen" etc är, påpekar Mortensen allmänna be
teckningar som visar på borgerliga fenomen. De får inte ses 
som universiella kategorier utan används för att betona upp
delningar som är specifika för det borgerliga samhället 
(hem-arbetsplats, fritid-arbete osv). 
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3.2.3 Masskommunikation och offentlighet 

Masskommunikationens olika former i det borgerliga samhället 
har sitt ursprung i alla fyra sfärer och även i statens behov 
av att sprida information till medborgarna. Socialsfären skapar 
sociala behov av kommunikation och debatt om bl a arbete och 
arbetstillfredsställelse. Det är också inom socialsfären som 
varureklamen utvecklas som en speciell kommunikationsform. 

Intimsfärens konkreta erfarenheter (de individuella som t ex 
barnuppfostran, relationer med arbetskamrater, tv-tittande i 
hemmet etc) leder också till kommunikationsbehov. Dessa 
erfarenheter och problem formuleras i generella, mer eller mindre 
abstraherade former, i masskommunikationen som äger rum i offent
ligheten. 

Även offentligheten "i sig" ger "näring" åt masskommunikationen; 
kändisjournalistik och så kallad politisk journalistik är 
exempel på detta. 

Det centrala i offentlighetsteorins syn på demokrati och mass
medier i det borgerliga samhället kan sammanfattas i två 
punkter : 

1. Offentligheten är det utrymme som samhället skapat för den 
debatt och diskussion, opinionsbildning etc som enligt den borger
liga samhällsuppfattningen skapar grundvalen för samhällets fort
bestånd och utveckling. Press, radio och tv är de viktigaste 
instrumenten för denna debatt. 

2. Innehållet i masskommunikationen är det offentliga, det 
som hör till den kulturella och politiska offentligheten. 
Det är inte medborgarnas egna individuella erfarenheter från 
intim- och socialsfären som kommuniceras utan generaliserade 
allmänna formuleringar av erfarenheterna. Dessa formulerin
gar är producerade inom det offentliga området. 

Utvecklingen av det moderna demokratiska massamhället - grun
dat bl a på konkurrens och specialisering - har medfört en pro-
fessionalisering inom den offentliga sfären. Detta har skett 
trots att offentligheten i princip är öppen för alla. Yttrande-
och informationsfriheten är ju grundläggande för den borgerliga 
demokratin. Ett citat ur Cheesman-Kyhn får avsluta detta av
snitt. Citatet illustrerar enligt författarna den viktigaste 
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egenskapen hos masskommunikationen förutom knytningen av mass
kommunikationen till köp och försäljning på en marknad. 

I princip är det möjligt för envar att kommunicera tÅJUL 
offentligheten, offentligheten utgörs av alla som summan 
av alla från varandra isolerade individer. Det är också 
möjligt (med vissa, inte oviktiga begränsningar) att ut
trycka envar åsikt Lnom offentlighetens ramar. Detta be
tyder emellertid på intet sätt att samhällets organisa
tion bestäms av det offentliga utbytet av åsikter. Den 
offentliga debatten avgör Åy\t<L kapitalplaceringar.../ 
.../ Hur som helst är privatpersoners deltagande i den 
offentliga debatten mycket begränsat. Debatten är pro-
fessionaliserad: de flesta bidragen till massmediede
batten produceras av personer som har detta som sin 
huvudsakliga sysselsättning (Cheesman-Kyhn 1975:54). 

På grund av det skeva urval som både professionella och icke
professionella debattörer utgör ur befolkningen kan författar
na Cheesman-Kyhn så konstatera: 

Också därför kommer arbetarklassen att ta mycket ringa 
del i utbytet av erfarenheter inom ramarna för den bor
gerliga offentligheten (ibid). 

3.3 Demokrati och massmedier: sammanfattning 

Massmedierna har en plats i det liberal-demokratiska samhället 
som enligt den ideala modellen kan beskrivas som länk mellan 
medborgare och beslutsfattare, som informationsgivare, kommen
tator/granskare och forum för medborgarna och som opinionsspeg-
lare för beslutsfattarna. Detta har här schematiserats med 
hjälp av tre begrepp som lånats från modern statsvetenskaplig 
forskning: representation, participation och antecipation. Som 
en alternativ modell har här förts fram en mot det nuvarande 
systemet kritisk sådan, den så kallade offentlighetsteorin. 
Enligt denna har det borgerligt-demokratiska samhället skapat 
ett utrymme för erfarenhetsspridande - "offentligheten" - inom 
vilket massmedierna utgör en väsentlig del. Men på grund av att 
denna offentlighet kontrolleras av de härskande skikten i sam
hället utestängs på olika sätt majoriteten av befolkningen 
(folket, arbetarklassen) från att delta på annat sätt än som 
passiva konsumenter. Massmedierna är enligt detta sätt att se 
inte förmedlare av erfarenheter inom befolkningen utan spri-
dare av det generaliserade och abstraherade innehållet i den 
borgerliga offentligheten. 
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3.3.1 Precisering av syftet 

Efter genomgången av de två modellerna för relationen medier — 
demokrati finns det anledning att kommentera den tidigare syf
tesbeskrivningen. Syftet med avhandlingen ska inte ses som att 
det gäller att testa om det är den ideal-demokratiska eller den 
kritiska modellen som är den "rätta". Till detta skulle krävas 
en typ och mängd av data - på såväl subjektiv, kvalitativ som 
objektiv kvantitativ nivå, som det naturligtvis är omöjligt att 
här presentera. Dessa förhållanden - mellan modellerna och mel
lan data - kan i själva verket ses som de axlar kring vilka mass
kommunikationsforskningen (och sociologin överhuvudtaget) kretsar 
och som Rosengren (1982:2-4) använder för en fyrfältsindelning i 
vilken olika forskningstraditioner (skolor, paradigmer) kan in
placeras. I figur 3:2 har jag angett de två huvuddimensionerna 
i typologin och på ett ungefär lokaliserat de modeller som an
vänds som jämförelsegrund i avhandlingen. 

DEN RADIKALA 

FÖRÄNDRINGENS 

SOCIOLOGI 

SUBJEKTIV 

I Den ki 
modell 

itiska II 
en 

III IV 
Den idealdemokra
tiska modellen 

OBJEKTIV 

REGULERINGENS 

SOCIOLOGI 

Figur 3:2 En typologi för sociologiska skolor, efter Rosengren (1982). 

Modellen är mer förfinad än vad som framgår av figur 3:2. Här 
tjänar den endast syftet att illustrera (1) att syftet med av
handlingen är att söka stöd för om de använda data bidrar till 
den ena eller den andra modellens målsättningar och (2) en be
gränsning i avhandlingen som består i den forskningens paradox 
som Rosengren (1982:6) pekar på: den forskning som med den gäng
se, dominerande paradigmen för metod och vetenskapsteori (i cell 
IV) kan ge svaren har inte ställt de kritiska frågorna (i cel
lerna I-III) och den som har ställt frågorna kan p g a annorlun
da utgångspunkter i fråga om bl a epistemologi, ontologi och me
todologi inte tillhandahålla svaren (på det sätt som tillfreds
ställer kraven enligt den dominerande paradigmen i cell IV). 
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Avhandlingens syfte kan nu, uttryckt enligt typologin i figur 3:2, 
beskrivas som att med data om publik och deltagande i lokal radio 
och tv, som är hämtade ur den dominerande forskningstraditionen i 
cell IV, försöka avgöra hur dessa medier bidrar till eller inte 
bidrar till två olika typer av målsättningar för förhållandet me
dier - demokrati. Den ena typen av målsättning (förändring) kan 
härledas ur den kritiska modellen (i cell I - cell II). Den andra 
typen av målsättning (regulering av nuvarande förhållande) kan 
härledas ur den idealdemokratiska modellen (cell IV). 

Dessa båda modeller ligger sålunda till grund för bedömning av 
de resultat om publikstruktur och deltagande som analyseras i 
del III och IV i avhandlingen. 

I nästa del gör jag dessförinnan en analys av inriktningen av 
den nordiska forskningen om lokal masskommunikation. En viktig 
fråga i denna analys är bl a i vilken mån denna forskning intres
serat sig för frågor som rör förhållandet demokrati - samhälle 
dvs det centrala temat i de diskuterade modellerna. 
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NORDISK FORSKNING OM LOKAL 
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4 FORSKNINGSOMRÅDET LOKAL MASSKOMMUNIKATION: NULÄGE OCH 
UTVECKLING 

4.1 Inledning 

Den debatt som fördes under slutet av 70-talet både i artiklar 
och i de få debattböcker om lokal masskommunikation som utkommit 
berörde till relativt stor del frågor om lokala och nya mediers 
konsekvenser för demokratin i olika avseenden, (se t ex Ingelstam 
1976, Svanberg 1979). 

Det är svårt att utan vidare beskriva omfattning och struktur i 
forskningen på området, t ex om den i någon större utsträckning 
behandlat demokratifrågor på ett explicit sätt. Masskommunika
tionsforskningen i Sverige är av ungt datum. Forskningen om lo
kal masskommunikation är ännu yngre, speciellt den som rör nya 
medier. Man kan alltså fråga sig om utvecklingen mot mer och fler 
"löftesrika" eller "hotfulla" lokala och nya medier haftnågon mot
svarighet i en växande forskningstradition på området. 

Åsikter om att forskning behövs och även om dess inriktning har 
uttryckts både i början och i slutet av 70-talet (se t ex Lind
blom 1974) Tre stora försök och sedemera verksamheter med nya lo
kala medier inleddes i Sverige under 70-talet: Lokalradioförsöket 
1973, Kabel-tv försöket i Kiruna 1974/75, Närradioförsöket 1979. 
Utvecklingen har varit liknande i de övriga nordiska länderna 
(Island undantaget). Till de inledda försöken och verksamheter
na har stora utvärderingar varit knutna. I anslutning till denna 
utvärderingsforskning har det förekommit synpunkter som gått ut 
på att försöksperioderna varit för korta, att utvärderingarna 
bl a därför varit av begränsat intresse samt att utvärderingarna 
varit för snävt inriktade på begränsade mottagar- och innehålls
studier. Utvärderingarna har endast i viss omfattning behandlat 
de mer generella frågor som rör nya lokala mediers effekter 
och funktioner i samhället som helhet - konsekvenser för kommu
nikationspolitik, demokrati och yttrandefrihet (Nowak 1976, 
Weibull-Svendsen 1977, Kleberg 1978, Jonsson m fl 1980, Lind-
blad-Bergius-Höglund 1981). 

Några av de inledningsvis nämnda debattböckerna behandlade expli
cit kabel-tv och förutsättningar eller konsekvenser av dess in
förande i Sverige. En del menade att det gällde att mobilisera 
en beredskap bland enskilda, organisationer och samhället som 
helhet för att produktion och distribution av de nya medierna 
inte skulle komma att behärskas av kommersiella krafter (Nelker 
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19.73, Ingelstam 1976). Andra tog en klar ställning mot ett ge
nom kabel-tv vidgat massmedieutbud, bl a med hänvisning till 
hushållens nytta av, efterfrågan av och kostnad för det nya 
mediet (Hultén-Ivre 1973). 

Först, och kanske mest uppmärksammad var dock Harry Schein 
(1972) som försökte ta ett grepp om hela mediepolitiken. Scheins 
bok, som mest handlade om kabel-tv, innehöll nog de flesta argu
ment man kan hitta för och emot massmedieteknologier, såväl vad 
avser ekonomi, mediepolitik, och kostnader som sociala och de-
mokratiskt-politiska. Boken kritiserades också för detta, för 
att den var för garderad och inte kom med några alternativ 
(Ekecrantz 1975:178 ff). I vilket fall tryckte Schein, liksom 
senare Lindblom (1974) hårt på nödvändigheten av att formulera 
en svensk kommunikationspolitik. Både Schein och Hultén-Ivre 
efterlyste också forskning om kommunikationsteknologins sociala 
konsekvenser. Hultén-Ivre menade t ex att man borde lämna Lass-
well's klassiska frågeformel för masskommunikationsforskningens 
inriktning ('Vem-säger-vad-i-vilken-kanal-till-vem-och-med-vil-
ken-effekt?'). I stället borde forskningen ske efter en annan 
formel: 

... en formel som inbegriper inte endast massmedierna och 
deras plats i det större kommunikationssystemet utan ock
så dettas inordnande i det större politisk-ekonomisk-so-
ciala systemet. (Hultén-Ivre 1973:49) 

Mot bakgrund av den kritiska karakteristiken av forskningen om 
nya medier uppstår frågan om denna bild även gäller forskningen 
om lokal masskommunikation över huvudtaget. Hur har utvecklingen 
varit under slutet av 70-talet? Vilken omfattning och vilken in
riktning har denna forskning haft? 

För att undersöka hur forskningsområdet lokala medier och lo
kal masskommunikation över huvudtaget gestaltat sig under de 
senaste åren presenteras i det följande en analys av biblio
g r a f i s k a  d a t a  u r  N O R D I C O M - b i b l i o g r a f i n  u n d e r  å r e n  1 9 7 5  t o m  
1980. 

4.2 Undersökningsmaterialet 

Som källa för undersökningen i detta kapitel har NORDICOM-bib
liografin för åren 1975-1980 använts. I bibliografin registre
ras årligen nordisk masskommunikationsforskning. Materialinsam
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lingen sker dels via bevakning av ett drygt 70-tal tidskrifter 
med anknytning till ämnesområdet masskommunikation, dels via 
ett utbrett kontaktnät av rapportörer på olika institutioner, 
huvudsakligen universitetsinstitutioner. Som framgår av beskriv
ningen i introduktionen till bibliografin (se t ex N0RDIC0M 
1980:7) prioriterar man s k grått material, dvs stenciler, 
arbetspapper och annat material som är publicerat i icke-tra-
ditionell form. 

Varje års bibliografi omfattar två delar, en dokumentlista och 
en registerdel. Den senare innefattar såväl ett ämnesordsre
gister som ett författar- och ett institutionsregister. 

I NORDICOM-bibliografins dokumentlista är varje dokument be
skrivet med ett starkt förkortat sammandrag av innehållet 
(abstract) och ett antal fasta ämnesord (key words). Ämnes
orden är högst åtta för varje dokument, varav inte fler än 
fyra används som ingångsord i ämnesordsregistret (sk con
trolled terms). De övriga utgör en tilläggsbeskrivning för 
varje dokument (s k un-controlled terms). Klassifikationen av 
ämnesorden följer en standard för området som är utarbetad in
om UNESCO och som varit oförändrad under den tidsperiod jag 
studerat. De fasta ämnesorden bestäms i varje lands N0RDIC0M-
central genom att dokumentalister med hjälp av UNESCO:s klassi-
fikationsschema försöker hitta medium-ord, mottagargruppsord, 
sändarord etc som passar dokumentet. Det är de för varje do
kument angivna ämnesorden, vilka är avsedda för ingångarna i 
ämnesordsregistret, som använts i föreliggande undersökning. 

4.2.1 Urvalet 

Urvalet i tid, dvs valet av de sex bibliografierna för åren 
1975-1980, grundar sig på NORDICOM-bibliografins utgivning samt 
tidpunkten för nya lokala radio- och tv-mediers tillväxt och 
utbredning i Norden. 

Bibliografin utkom första gången 1975. 

Även i förhållande till medieutvecklingen kan 1975 ses som en 
lämplig avgränsning. I Sverige började t ex försöken med lokal
radio och kabel-tv att avrapporteras under denna tid. Dessutom 
utkom 1976 en rapport från 1975-års massmedieforskningsutred
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ning i vilken det presenterades b 1 a en undersökning av mass
medieforskningens inriktning 1965-1975 (Kronvall 1976).-'-) 

Förutom urvalet i tid har ett ämnesmässigt urval gjorts efter
som avsikten inte varit att beskriva all masskommunikationsforsk
ning under tidsperioden utan enbart forskning om lokal masskom
munikation. Därför har jag i översikten endast använt de refe
renser, dvs dokument, i bibliografierna som i indexdelen katego-
riserats under ämnesorden (a) "local", (b) "local" i kombina
tion med andra ord, t ex "local press" eller "local planning", 
samt (c) "community antenna television", "cable" och "cable 
television". 

Urvalet enligt (a) och (b) ovan ges direkt av att orden är de 
gängse beteckningarna på engelska av svenskans "lokala medier", 
"lokalradio" etc. Ett undantag från detta entydiga språkbruk 
utgör dock kabel-tv som på engelska betecknas med cable, cable-
tv eller community antenna television (CATV). Som det framgått 
i inledningskapitlet är möjligheterna till lokala produktioner 
stora i kabel-tv. Både beteckningarna cable (television) och 
CATV kan alltså i sig antas implicera anknytningar till lokala 
förhållanden. Detta torde innebära att dokument som rör kabel-
tv-forskning vanligen inte innehåller ämnesordet "local". 

Vid genomgången av NORDICOM-bibliografierna för åren 1975-1980 
registrerades 327 dokument under de aktuella ingångsrubrikerna. 
Fördelningen på ingångsrubrikerna framgår av tabell 4:1. 

Tabell 4:1 De undersökta dokumentens fördelning pä ingångsord 
i bibliografierna. 

Antal Procent Antal Procent 

Local 7 1 4 Local news 7 2 

Local broadcasting 94 29 Local newspaper 1 0 

Local community 36 11 Local press 106 32 

Local government 25 8 Local programme 8 2 

Community antenna 36 11 Local radio 1 0 

television, Cable Local television 1 0 
television, Cable television, Cable 

Totalt 327 99 

1) En jämförelse med en del av Kronvalls resultat görs senare i 
denna del (6.6). 
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Majoriteten av dokumenten fördelar sig ungefär lika mellan ka
tegorierna "local broadcasting" och "local press". Detta ger en 
klar fingervisning om forskningens koncentration på dessa medier. 
Ungefär en femtedel av referenserna har förts under rubriker som 
inte är mediebundna, "local community" och "local government". 
Det kan ses som ett tecken på att dessa dokument behandlar lokal 
masskommunikation utifrån ett bredare perspektiv än vad som är 
förknippat med själva medierna. 

4.3 Mängden forskning 

4.3.1 De nordiska länderna 

Hela urvalets fördelning uppdelat efter dokumentens ursprungs
land och efter år redovisas i figur 4:1. 

75 76 77 78 79 80 Ar 

Figur 4:1 Publicerade dokument om lokal mass
kommunikation i Norden 1975-1980 för
delat pä land år. 

1) Avser totala antalet dokument i bibliografin oavsett område. 

2) Skalan för totalkurvan är multiplicerad med 10. 

De nordiska länderna skiljer sig klart åt i fråga om antalet 
producerade dokument som rör lokal masskommunikation. I stort 
sett har denna forskning varit mest omfattande i Sverige under 
hela perioden. I Danmark liksom i Sverige publicerades år 1975 
ett 30-tal referenser, men i Danmark har sedan antalet referen
ser sjunkit kontinuerligt så att Danmark år 1979 och 1980 var 
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TOTALT 
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^ Sverige 
Norge 
Finland 

— D a n m a r k  
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det land som publicerade det minsta antalet referenser om lokal 
masskommunikation. Antalet dokument från Finland har ökat något 
under perioden. Från att 1977-1978 ha publicerat det lägsta an
talet referenser har en ökning skett även i Norge. I Sverige in
träffar en markerad uppgång i publiceringen efter år 1976. Pub
liceringsdata påverkas av många slumpfaktorer under så kort mät
period och med så relativt få dokument som här. De två sista 
årens utveckling i Sverige och i Norge kan emellertid kommen
teras något. Avgörande för utvecklingen i Norge torde ha varit 
publicerandet av en serie rapporter om lyssnande på olika dist
riktssändningar. I Sverige innefattar ökningen i 1979-års bib
liografi bl a publikationer från SR/PUB:s undersökningar av lo
kalradion under år 1978 samt en serie rapporter från ett projekt 
kring lokal press (NORDICOM 1979, 1980). 

Publiceringen om lokal masskommunikation kan uttryckas i rela
tion till det totala antalet dokument för de aktuella åren. Man 
får då ett mått på forskningsområdets utveckling jämfört med ut
vecklingen av forskningen om masskommunikation över huvudtaget. 
I figur 4:2 illustreras denna utveckling. 

0/00 

150 

100 

50-

Sverige 
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Finland 
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75 76 7? 7$ 79 80~£r 

Figur 4:2 Dokument OB lokal masskommunikation 
relativt totala antalet dokument i NORDICOM 
1975-1980 efter land. 
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Eftersom de absoluta och relativa kurvorna för varje land är 
mycket lika kan slutsatsen dras att specialområdet lokal mass
kommunikation under perioden utgjort en i stort sett konstant 
andel av forskningen om masskommunikation. 

Figur 4:2 visar en stagnerande eller avtagande utveckling för 
alla länder utom Norge. Detta är i sig rimligt bl a därför att 
försök med och etablerande av nya lokala medier skett senare i 
Norge än i de övriga nordiska länderna. I Sverige och Danmark 
har flera försök med lokalradio och kabel-tv genomförts under 
åren 1973-1977. Den svenska lokalradion etablerades 1977. Om
fattande forskningsansatser var knutna till dessa verksamheter 
och i de flesta fall har de finansierats med projektmedel under 
begränsad tid. De ojämna forskningsanslagen torde alltså vara 
en trolig förklaring till de fluktuerande publiceringskurvorna 
för de olika länderna. De flesta av de försök med lokala medier 
kring vilka det bedrivits forskning har haft ett mer eller mind
re begränsat tidsomfång. Kabel-tv-försöket i Kiruna omfattade 
två fyramånaders perioder med uppehåll emellan. Allemansradion 
i Gimo existerade som försök i ett och ett halvt år. Kabel-
tv-försöket i Haslev i Danmark omfattade 6 månader osv (Ingel-
stam 1980, Frandsen 1977). Som publiceringskurvorna ovan anty
der så avtar forskningen kring lokal masskommunikation i slutet 
av 70-talet dvs under samma tidsperiod då de olika medieförsöken 
antingen upphört eller övergått i ordinarie verksamheter. Samti
digt kan sägas att minskningen i publicering sker under den tid 
då kanske den mest intressanta forskningen kunde göras; då när 
nyhetseffekterna för lyssnaren/tittaren borde ha försvunnit. Då 
borde inte bara studier av publikstorlekar utan även studier av 
såväl sociala, politiska som ekonomiska konsekvenser av medier
na ha ett mer beständigt värde. 

Det ligger ytterligare en risk i att området "lokal masskommu
nikation" minskar sin andel av masskommunikationsforskningen. 

Den i inledningskapitlet antydda teknologiska utvecklingen inom 
masskommunikationsområdet är ju i stor utsträckning tillämpbar 
i lokalsamhällets medievärld; kabel-tv och satelliter, lokal
pressens förändrade villkor, nya former för lokal radio osv. 
Den kvantitativa beskrivning av utvecklingen inom forsknings
området som gjorts här visar inte på någon stabil forsknings
nivå. En sådan forskningsberedskap vore emellertid önskvärd 
inför den fortsatta snabba utvecklingen som sker inom området 
lokal masskommunikation. Även om den studerade tidsperioden är 
kort så kan kanske kurvorna ses som en varningssignal för att 
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forskningen om lokal kommunikation i flera av de nordiska län
derna är i avtagande samtidigt som teknisk och samhällelig ut
veckling ökar angelägenheten av denna forskning. 

4.3.2 En internationell jämförelse 

Tolkningen av publiceringskurvorna för forskningsområdet "lokal 
masskommunikation" kan belysas genom en internationell utblick. 
Jag har i figur 4:3 sammanställt data från en on-line sökning 
i databasen ERIC. Figuren avser alltså internationella publi-
cerintgsdata som kan sägas vara jämförbara med de nordiska. 
En begränsning är de båda databasernas skilda täckningsområden, 
och de olika klassifikationssystem som används. Medan dokument 
som har exempelvis "local community" som ingångsord i NORDICOM 
definitionsmässigt har en anknytning till masskommunikation så 
omfattar samma ingångsord i ERIC en mängd områden inom pedago
gik, sociologi och psykologi. För att få jämförbarhet har jag 
därför kombinerat sökningen i ERIC efter publicerade dokument 
under rubriker som inte explicit innesluter masskommunikation 
med ämnesordet "mass media". Denna olikhet i förhållande till 
vad jag räknat som "lokal masskommunikation" i NORDICOM har 
gällt ämnesorden "local community", "local government" samt 
"local planning". 

Förutom utvecklingen av "lokal masskommunikation" illustreras 
i figur 4:3 även förändringen för "mass media". Därigenom får 
vi en uppfattning om hur antalet referenser om massmedia gene
rellt har förändrats. 

För att ta hänsyn till utvecklingen i stort vad avser antalet 
artiklar som dokumenterats i litteraturbaserna har antalet re
ferenser under de olika sökorden dividerats med totala antalet 
sökord i databasen för respektive år. 

Den internationella publiceringsutvecklingen om lokal masskom
munikation tycks något mer avtagande än den som gäller för Nor
den (kurva a och c). Mellan tre och fyra promille av den indexe-
rade litteraturen i ERIC rör lokal masskommunikation. 

1) Enstaka av de nordiska referenserna torde i och för sig ingå 
i ERIC men i förhållande till det stora antalet referenser 
totalt i ERIC kan effekten av detta betraktas som liten. 
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Figur 4:3 Publiceringskurvor för "massmedia1* och "lokal masskomnunikation" 
i de bibliografiska databaserna ERIC och NORDICQM 1974-1980. 

Massmedia som helhet visar en med åren avtagande andel av an
talet publicerade dokument (b).1' 

I relation till massmedieforskningen som helhet betyder det ovan 
relaterade att för lokal masskommunikation kan den internatio
nella utvecklingen beskrivas som "ena året upp, det andra ned" 
under slutet av 70-talet (d). Förändringarna i publicering om 
lokal masskommunikation i Norden (a) tycks följa den interna
tionella utvecklingen (d) med en tidsförskjutning på ca ett 
år.2) 

1) Data, som ej redovisas här, visar att för specialområdet 
kabel-tv har utvecklingen rönt en klar tillbakagång mellan 
1974-1975 och 1977 och därefter ökat något. 

2) Däremot syns i Norden inga tecken på en ökad publicering inom 
specialområdet "kabel-tv". 
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5 FORSKNINGENS INRIKTNING 

5.1 Forskningsområden 

Ämnesorden har delats i sådana som kan sägas höra till den tra
ditionella modellen av masskommunikationsprocessen; sådana som 
kan sägas vara externa i förhållande till den traditionella mo
dellen samt sådana som rör den använda forskningsmetoden.1) Med 
denna indelning kan fördelningen sammanfattas på följande sätt: 

Tabell 5:1 Andel av samtliga dokument som innehåller ämnesord 
vilka refererar till olika huvudkategorier av det 
studerade innehållet eller till använd metod. N=327. 

Kommunikationsprocessen, Externt i förhållande Metod 
internt till kommunikationsprocessen 

99 °o 39 % 30 % 

Sändare 20 Policy2 ̂  23 Innehå1lsanalys 7 

Innehåll 28 Ekonomi 8 Experiment 3 

Medium 90 Teknologi 5 Historia 6 

Mottagare 29 Funktion 2 Intervju 8 

Feedback 4 Politik2) 11 övriga metoder 6 

Komm-proc, allmänt 7 

Det är viktigt att konstatera att siffrorna i tabell 5:1 gäller 
andelen dokument som bland annat innehåller ämnesord inom res
pektive kategori. Siffrorna uttrycker alltså i vilken utsträck
ning de olika kategorierna är representerade bland dokumenten. 
Eftersom varje dokument har klassificerats med flera ämnesord 
så summerar inte procentsiffrorna till 100. 

Som en första karakteristik kan sägas att så gott som alla re
ferenser - naturligt nog - innehåller ämnesord som går att föra 
till komponenter i den traditionella kommunikationsmodellen. 
Nästan 2/3 innehåller inte referenser till några av de ämnes
ord som jag karakteriserat som externa. Många har betonat vik
ten av att masskommunikationsforskningens centrum måste ligga 
utanför medierna (se t ex Golding-Murdock 1980 och Negt-Kluge 
1974 m fl). Uppdelning i internt-externt kan ses som ett grovt 

1)1 bilaga D redovisas kategoriseringsprinciper m m för den 
fortsatta analysen. 

2) "Policyord" avser huvudsakligen företeelser och processer 
på organisationsnivå medan "politik-ord" mer avser företeel
ser och processer på samhällsnivå. 
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mått på i vilken mån den nordiska forskningen om lokal kommu
nikation utgår från eller beaktar samhällsförhållanden som lig
ger utanför medierna eller kommunikationsprocessen. 

Inom den första huvudkategorin av sökord - interna i förhållande 
till kommunikationsprocessen - dominerar referenser till det stu
derade mediet. Inom den andra huvudkategorin - externa - domine
rar referenser till ämnesord som rör policy. Mottagar- och inne
hållsord förekommer i ungefär lika stor omfattning, sändarord i 
något mindre omfattning. En smärre andel av forskningen tycks 
knyta an till feed-back i olika former eller kommunikations
processen i sin helhet. 

Referenser till politiska system och processer förekommer i 
enbart vart tionde dokument, vilket är hälften så mycket som 
för det vanligast förekommande av de externa orden. Ämnesord 
som hör till ekonomi- och teknologikategorierna är ännu mindre 
representerade. 

Den i kapitlets inledning antydda kritiken mot forskningens allt
för snäva inriktning får alltså stöd i ovan redovisade publice
ringsdata. 

5.2 Skillnader mellan länderna 

Några tidigare översikter av masskommunikationsforskningen i de 
nordiska länderna har betonat den pluralistiska inriktningen och 
samtidigt också den ökade betoningen under 70-talet av sambandet 
mellan masskommunikation och det omgivande samhället (Schmidt-
Sepstrup 1980, Hemånus-Nordenstreng 1980, Werner 1980 och Hultén-
Weibull 1980). I figur 5:la-ckan skillnaderna mellan länderna i 
fråga om fördelningen på interna och externa ämnesord studeras. 
Figuren gäller det studerade materialet om lokal kommunikation, 
men en rimlig hypotes är att detta område i någon mån också speg
lar masskommunikationsforskningen i sin helhet. 

Som figurerna visar föreligger det en tydlig skillnad mellan å 
ena sidan dansk och finsk och å andra sidan norsk och svensk 
forskning om lokal kommunikation. De förstnämnda länderna har 

1) I bilaga D redovisas också fördelningen på medie- och motta-
garkategorier av ämnesorden. 
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Figur 5:1 a Fördelning pä interna och externa ämnesordkategorier efter land. 
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Figur 5:1 b Fördelning pä olika interna ämnesordkategorier efter land. 
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Figur 5:1 c Fördelning på olika externa amesordkategorler efter land. 

en mer markerad tyngdpunkt i externa ämnesord. Dansk och finsk 
forskning tycks i avsevärt högre grad vara inriktad mot tek
niskt ̂-ekonomiskt-politiska aspekter av masskommunikationsom
rådet. Skillnaderna visar sig mest i fråga om referenser till 
"policy", "ekonomi" eller "teknologi". Sverige däremot, som 
jämfört med de andra länderna haft en tidig och livlig utveck
ling av lokala medier under senare delen av 70-talet, har mycket 
få studier som knyter an till såväl ekonomi och teknologi som 
politik. Detta tyder på att den svenska forskningen haft tyngd
punkten i masskommunikationens interna förhållanden. 

Norge och Sverige har enligt figur 5:1 b också en större andel 
referenser till "sändare" och "innehåll" (Sverige) och "mot
tagare" (Norge). I bilaga D framgår dessutom att Norge är det 
land som har den största andelen material med ord inom katego
rierna "publik" och "konsumtion". Det är troligt att skillna
derna mellan länderna återspeglar de skilda historiska bak
grunderna för kommunikationsforskningen. I Norge är denna forsk
ningsgren yngst, en stor del av forskningen kan antas ha ägnats 
och ägnas fortfarande åt grundläggande beskrivningar av publik 
och mediekonsumtionsvanor. Det bör åter poängteras att den bild 
och de jämförelser som görs här är kvantitativa beskrivningar 
av vad som är kännetecknande för majoriteten av dokument från 
varje land. 

Resultaten här i fråga om forskning som rör lokal masskommu
nikation visar dock att Norge jämfört med andra nordiska län
der producerat forskning som i större utsträckning refererar 
till mottagare och mediekonsumtion, att den svenska forskningen 
varit mer inriktad mot sändare och innehåll samt att Danmark 
och Finland har en lokal masskommunikationsforskning som klart 
profilerar sig mot externa områden som t ex policy och politik. 
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5.3 Utvecklingen mellan 1975 och 1980 

Det relativt begränsade antal dokument som faller inom ramen 
för denna undersökning gör det svårt att studera förändringar 
över tid för de enskilda länderna. För den nordiska forskningen 
som helhet illustreras i figur 5:2 a-c hur andelarna ämnesord 
som beskriver de olika dokumenten förändrats inom interna-ex
terna kategorier mellan åren 1975 och 1980.1) 

% 
internt 

externt 

Figur 5:2 a Fördelning pä interna och externa ämnesordkategorier årsvis. 

°/ 
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•Mottagare 

Innehåll 

Sändare 

Kommu ni ka t i 0! 
processen ( 
Feedback 

Figur 5:2 b Fördelning pä olika interna ämnesordkategorier årsvis. 

1) I bilaga D redovisas förändringar för medie- och mottagar-
kategorier av ämnesorden. 
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Figur 5:2 c Fördelning pä olika externa ämnesordkategorier årsvis. 

Utvecklingen över åren är intressant att studera mot bakgrund 
av de i inledningskapitlet skisserade tekniska förändringarna. 
Utvecklingen bör också ses mot bakgrund av den ökade kunskap 
som behövs för att värdera och påverka den tekniska expansio
nen samt det ökade intresset (både politiskt-administrativt 
och kommersiellt) för lokal kommunikation. Schmidt-Sepstrup 
formulerar det på följande sätt: 

Medieutbuddets kvantitative formgelse og strukturelie 
aendringer skaber Ekonomiske, ideologiskae og politiske 
problemer omkring medierne, og dermed er der i aller
taste grad brug for en Eget forskningsindsats, lige 
fra den mest administrative forskning til langsigtet 
grundforskning. (A a s 4) 

Andelen dokument med referens till förhållanden utanför den 
rena kommunikationsprocessen är klart högre under senare de
len av den studerade perioden än under den förra, även om en 
minskning kan spåras efter 1978 då över hälften av dokumenten 
innehöll ämnesord av detta slag. Den höga andelen 1978 berodde 
främst på uppgången i forskning som refererade till ord inom 
kategorierna "policy" och "politik". Kurvorna i figur 5:2 c 
tycks samtliga ha ett mer eller mindre regelbundet cykliskt 
förlopp; de för policy och politik med kraftiga årsvisa varia
tioner medan de för t ex ekonomi och teknologi uppvisar längre 
och mer dämpade svängningar. Det är vanskligt att tolka dessa 
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förändringar emedan den studerade tidsperioden är kort och 
slumpen därför har stort spelrum. Möjligen skulle den minskade 
andelen externa ämnesord kunna vara en indikator på den all
männa nedgången i forskningen om lokal kommunikation (jfr ti
digare s 33 ). 

Gemensamt för de tidigare nämnda översikterna av ländernas 
masskommunikationsforskning är betoningen av det hårdnande 
resursläget som drabbar forskningen i och med nedskärningen 
inom universitetssektorerna i de olika länderna. Detta medför 
ett ökat beroende av finansiering från institutioner utanför 
universitetsvärlden. Eventuellt kan detta då i sin tur tänkas 
ha en både direkt och indirekt inverkan på forskningens karak
tär eller inriktning. Uppdragsforskning, såväl kommersiell som 
sådan som härrör från offentliga myndigheter, kan genom kravet 
på direkt åtgärdsrelevans, antas vara mer inriktad mot vad jag 
kallat interna ämnesområden än externa. 

Utvecklingen av olika inriktningar mot skilda arenor av kommu
nikationsprocessen visar mot slutet av perioden en ökad beto
ning av mottagar- och innehållsstudier. Sändarstudier tycks upp
ta en mycket växlande del av dokumenten år från år. Referenser 
till kommunikationsprocessen allmänt samt till olika feed-back-
mekanismer utgör en minskad andel mot slutet av tidsperioden 
(figur 5:2 b). 
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6 FORSKNINGENS STRUKTUR 

6.1 Metod 

Uppbyggnaden av bibliografiska databaser har betytt att nya me
toder utvecklats såväl för litteratursökning som för beskriv
ningar samt även för andra analyser av forskningsområden och 
kunskapsproduktion i olika länder. Man kan t ex genom s k co-
citeringsanalyser av bibliografiska citeringsindex studera 
vilka författare som citeras tillsammans inom olika områden, 
i vilken frekvens de gör det, osv.l) 

Ett exempel på en utvecklad analysteknik av detta slag utgör 
White-Griffith (1981). Deras orginaldata består av cociterings-
frekvenser för alla tänkbara författarpar i en viss mängd pub
licerade dokument inom forskningsområdet Informationsvetenskap. 
De genomför en analys i flera steg för att beskriva den intel
lektuella strukturen inom detta forskningsområde. Jag kommer 
i detta avsnitt att använda en liknande teknik för att analy
sera strukturen i forskningsfältet "Lokal masskommunikation". 
Data utgörs av den parvisa förekomstfrekvensen för varje tänk
bart par av de 29 ämnesordkategorierna enligt tabell D:1 
(Bilaga D) i de 327 analyserade dokumenten ur NORDICOM-bib-
liografierna 1975-1980. 

De olika stegen i analysen är: 

a) Bildandet av parfrekvenser enligt ovan. Den matris som er
hålls kan ses som en bild av varje ämnesordskategoris pro
fil i fråga om parförekomst tillsammans med varje en av de 
andra ämnesordkategorierna. Jag bildade alltså en sådan mat
ris med hjälp av frekvenserna (absoluta) som erhölls i (a). 

b) Den i (a) erhållna matrisen har använts för att beräkna 
korrelationskoefficienter (Pearsons r) mellan var och en 
av de 29 ämnesordkategorierna. Detta innebär en standardi
sering av parförekomstfrekvenserna så att hänsyn tas till 
den relativa fördel som högfrekventa kategorier annars har. 
Tack vare att de förekommer ofta ökar chansen att också hamna 
högt på en ranglista över parförekomst (White-Griffith 1981:165). 

c) Korrelationsmatrisen användes som rådata i en MDS-analys.̂ ) 

1) Ett tidigt svenskt exempel på en liknande metod finns i 
Rosengren (1968). Se i övrigt t ex Small-Griffith (1974) 
eller Garfield (1979). 

2) Multi-Dimensional Scaling, här utförd enligt Ramsay (1978). 
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för att få en tvådimensionell representation ("karta") över 
forskningsområdet. Med hjälp av en klusteranalys på samma 
korrelationsmatris har sedan ämnesordkategorierna på kartan 
kunnat inringas i olika tolkningsbara områden eller forsk
ningsfält . 

d) För att ge ev ytterligare aspekter på tolkningen av mönstret 
i forskningsområdet har jag jämfört resultatet av klusterana-
lysen med en faktoranalys med den i (b) nämnda korrelations
matrisen som rådata. Ef ter som de senare stegen i analysen ger 
den mest gripbara och översiktliga summeringen börjar jag 
resultatpresentationen med dem. 

6.2 En karta över forskningen om lokal masskommunikation 

MDS och klusteranalys bygger båda på likheten mellan den sub
jektivt psykologiska uppfattningen om skillnad (olikhet, 'dis
similarity') och det matematiska distans-begreppet (Ramsay 
1978:1). Båda teknikerna placerar observationsenheter i för
hållande till varandra så att distanserna dem emellan så väl 
som möjligt svarar mot de aktuella olikhetsmåtten bland enhe
terna. MDS-analysen använder vanligen ett euklidiskt distans-
mått medan klusteranalysen utgår från ett binärt distansmått. 
Det senare innebär i princip att en distans sägs vara "ett" 
om två enheter hör till olika kluster och "noll" om de hör till 

Skillnaden mellan MDS och klusteranalys kan illustreras som i 
figur 6.1. 

samma 

a Tre olika observationer, ej ordnade 

b MDS-analys 

c Klusteranalys 

Figur 6.1 Den principiella skillnaden mellan MDS och klusteranalys 
(efter Ramsay 1978:A). 
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MDS-analysen placerar enheterna rumsligt i förhållande till 
varandra utifrån olikheter dem emellan i fråga om mönstret för 
inbördes egenskaper. Däremot grupperar klusteranalysen enheter
na i olika kluster utifrån dessa egenskaper så att graden av 
samband är hög inom klustren och låg mellan dem. 

Här nedan återges i figur 6.2 resultatet av MDS-analysen på de 
29 ämnesordskategorierna. 

A: INNEHÅLLSANALYSER 
D: RADIO/TV PUBLIK 

objek
tivitet pub!i k 

/ konsum-
I q tion 
rintervju 

E: NYA MEDIER 
radioA 

ìnne-
håIls
kna! y Si 

B: FUNKTIONER 
S INNEHALL 

experiment reklam 
mot-Q * 
tagar-

•s^atti tyder^j ieddel!jnde/^peciel la 
w 1 -y metoder J 

[sända red teknologi C: PRESS 
funktion//ekonomi 

historian \ spec ie1 It 
\\innehål Jx 

nya medier press 
pol icy 

G: SPECIELLA 
MOTTAGAR-
GRUPPER 

politik mation ! POLITIK 
! feed-
; back ̂  medi e-

kanaler 

kommunikations
processen (al 1m) 

H: TRADITIONELLA 
MEDIER 

Figur 6:2 MDS-karta över områden i den nordiska forskningen om lokal 
masskommunikation. 
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Jag har dragit gränser runt 8 grupper av kategorier utifrån 
en klusteranalys.l) Denna metod innebär att materialet först 
uppdelas i två kluster, därefter tre, sedan fyra osv. Med de 
kriterier som ges av Wishart (A a s 31) ger analysen egentli
gen 8 kluster. De streckade gränserna markerar de 2 ytterligare 
kluster som avgränsas vid de efterföljande delningarna. 

Klusteranalysen avgränsar i huvudsak sex olika forskningsin
riktningar : 

A) Innehållsanalyser 

B) Studier av funktioner och speciella medieinnehåll 

C) Presstudier 

D) Publik/mottagarstudier, speciellt radio/tv 

E) Studier av nya medier 

F) Policy och politik 

Dessutom avgränsas två en-kategoriområden: 

G) Studier av speciella mottagargrupper 

H) Studier av traditionella medier^) 

Kartbilden kan tolkas så att områden som gränsar till eller 
ligger nära varandra i kartbilden svarar mot förekommande 
överlappningar (White-Griffith 1981:165). Områden som ligger 
långt bort, avgränsade från andra, kan ses som mer självstän
diga forskningsgrenar: nya media, policy och politik. Ämnes
ordskategorier som ligger mer i centrum antas ha en central 
betydelse i bemärkelsen att de förekommer i kombination med 
flera andra områden. Exempel på det sistnämnda är sändare, 
funktion, speciella innehåll. 

1) Utförd med hjälp av Johnsons hierarkiska maximum-metod 
(Johnson 1967, Wishart 1978:31 ff). 

2) Med traditionella medier avses här och i fortsättningen 
"gamla" medier eller "kulturmedier" som film, teater, böcker. 
Jämför bilaga D. 
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De streckade avgränsningarna - reklam och mottagarattityder inom 
område B samt feed-back och social information inom område F av
ser som sas ovan kluster som avgränsas om klusteranalysen av
bryts vid efterföljande delningar. Tre av de fem ämnesordka
tegorier som jag tidigare fört till gruppen externa är samlade 
i ett speciellt område tillsammans med mediekategorin medieka
naler allmänt, social information samt feed-back. En fjärde 
externkategori, ekonomi, placerar sig dessutom i policy-politik-
områdets närhet. 

6.3 Faktoranalysen 

Det är givet att de forskningsgrenar som utgör forskning om lo
kal masskommunikation inte avgränsar så exakta fält som figur 
6.2 utvisar. Klusteranalysen som ligger till grund för gräns
dragningarna på MDS-kartan kan sägas tvinga in de olika ämnes
ordkategorierna i endast en av grupperna. På så sätt döljs de 
mellanformer och gränsöverskridningar som naturligtvis förekom
mer mellan forskningsområdena. Vad MDS och Klusteranalysen allt
så gör är att förenkla och renodla den dominerande strukturen 
inom forskningsfältet, men man kan säga att analyserna inte 
lämnar utrymme för mer än en tvådimensionell betraktelse (jäm
för en kartprojektion eller klusteranalysens binära distansbe
grepp). 

Faktoranalys kan också ses som ett instrument för att blott
lägga underliggande mönster i de korrelationer som råder mellan 
variabler. De variabler (här ämnesordkategorierna) som har de 
högsta korrelationerna ("laddar högst") med varje faktor kan 
sägas vara de mer teoretiska variabler, dimensioner, som fak
torerna utgör. De variabler som laddar högt på flera faktorer 
är ett uttryck för mer än enbart en sådan teoretisk dimension. 

Den faktoranalys jag gjort-'-) av materialet producerar sju fak
torer vilka framgår av tabell 6:1. 

1) S k Principal component Analysis (Nie et al 1975:475 ff) 
med Varimax Rotation och Kaiser-normalisering. 
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Tabell 6:1 Sammfanfattning av faktoranalysen av de 29 ämnesord-
kategorierna. Faktorladdningar ^ 0,40 (värdena multip
licerade med 100). Indexsiffrorna vid en del kategori-
ord anger för hur många faktorer som kategorin laddar 
högt. 

FAKTOR 1 FAKTOR 2 

Innehållsanalys 87 Med i e kons unit ion 91 

Nyheter 80 Publik 89 

Objektivitet 80 Radio/tv 81 

Sändare 70 Intervju 75 

Press 56 Budskap/medd _ 28 

Statistik _55 Reklam 44 

Spec inneh 49 

Ekonomi 43 

Funktion 43 

Historia 43 

FAKTOR 3 FAKTOR 4 

Historia2 82 Politik 86 

Spec mott-gr 74 Mediekan, allm 84 

Reklani2 69 Komm-proc 71 

Statistik2 63 Policy 61 

Mottagaratt 55 Press2 51 

Spec metoder 54 

Sändare? _51 

Ekonomi2 48 

FAKTOR 5 FAKTOR 6 

Teknologi 95 Feedback 83 

Nya Media 83 Social info 73 

Experiment 64 Experiment: 2 51 

Ekonomi.^ _62 

Spec metoder2 46 

FAKTOR 7 

Trad media 91 

Spec inneh2 56 

1) Det fullständiga resultatet av faktoranalysen redovisas i 
bilaga D. 
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Analysen visar att de flesta av variablerna laddar högt på bara 
en av faktorerna. Detta kan sägas vara ett uttryck för att de 
antagna dimensionerna är relativt enhetliga. Nio av ämnesord-
kategorierna har höga korrelationer med två av faktorerna: 
historia, reklam, statistik, sändare, ekonomi, press, speciel
la metoder, experiment och speciella innehåll. Dessa nio bör 
sålunda betraktas som mer flerdimensionella än de andra. En 
av kategorierna (ekonomi) laddar högt på tre av faktorerna. 

De sju faktorer som utkristalliseras verkar som väntat gå något 
"tvärs" över de områden som kom fram i MDS/klusteranalysen. Fak
tor 1 tycks sålunda utgöra en sammanslagning av vad jag kallat 
Presstudier respektvie Innehållsanalyser. Faktor 2 är i stort 
sett området Radio/tv-publik oförändrat (med tillägg av reklam). 
Faktor 3 är en biandkategori av variabler från faktor 1 och 
faktor 2. Detta visar igen att strukturen i främst faktor 1 
är heterogen; dvs där dess variabler är inblandade är det svårt 
att tala om avgränsade forskningsområden på samma definitiva 
sätt som MDS-kartan ger sken av. Detta framträder ju också i 
kartbilden genom områdenas närhet och sammanvävda utsträckning. 
Faktor 4 visar en förbindelse mellan "Politik-policystudier" och 
mediekategorin "Press" och i faktor 5 är kategorin "Nya media" 
sammanförd med "Ekonomi" och "Speciella metoder". Faktor 6 och 
7 slutligen är preciseringar av de tidigare områdena "Feed-back" 
och "Traditionella media". 

6.4 Forskningsområdenas storlek 

Även om det är möjligt att som här är gjort avgränsa och ren
odla ett forskningsområdes olika inriktningar eller struktur 
med hjälp av matematiskt-statistiska modeller så är därmed 
intet sagt om de olika områdenas storlek. MDS och klusterana-
lysens karta är en påtvingad antingen-eller-avgränsning. Fak
toranalysen gör det på sätt och vis ännu svårare med beräk
ningar om storlek; mångdimensionaliteten gör att en viss va
riabel (ämnesordkategori) kan förekomma i flera faktorer vil
ket komplicerar beräkningar av den samlade frekvens enheter 
som hör till en viss faktor. 

För att här ändå kunna ge en uppfattning om områdenas storlek 
har jag använt några olika uppskattningar. Bägge har tilläm
pats på de sex större områden som utkristalliserats genom 
klusteranalysen och som illustrerats i figur 6.2. Det ena 
måttet är den summa som erhålles för varje område om man räk



50 

nar ut hur många dokument som hör till området under villkoret 
att ett eller flera av de ingående kategorierna skall vara rep
resenterade i de dokument som räknas med. Ett annat mått, som 
i större utsträckning mäter antalet områdeshomogena dokument, 
består av summan av alla dokument som har ämnesord vilka hör 
till minst två av de kategorier som ingår i området. 

Tabell 6:2 Uppskattning av forskningsområdenas storlek. 

a 
ant 
kat 

b Område1) 
ant 
kat 

Antal dokument som 
Innehåller ämnesord 
från minst en av ka
tegorierna inom om
rådet . 

Antal dokument som 
innehåller ämnesord 
från minst två av 
kategorierna inom 

*) området. 

31.A 12.0 Radio & mediepublik (5) 

37.3 8.8 Press (4) 

22.2 9.3 Politik & policy (6) 

24.8 5.0 Innehållsanalyser (4) 

15.4 2.6 Funktion & speciellt 
innehåll (5) 

157 

149 

133 

99 

77 

60 

.61 

.79 

.69 

.82 

.86 

.77 

60 

35 

45 

20 

13 

17 20.0 5.7 Nya medier (3) 

1) Siffrorna inom parentes avser antalet kategorier inom varje område. (Jämför 
figur 6.2) 

*) Denna kolumn visar kolumn a dividerad med det teoretiskt maximala utfallet 
i kolumn a. Nämnaren är alltså lika med summan av frekvenserna i de katego
rier som förekommer inom området. 

Kolumn a och b visar att de kvantitativt största områdena är 
radio/tv/mediekonsumtion, press/historia/ekonomi och policy/ 
politik. Rangordningen enligt b tyder på att både radio/tv/ 
publik och politik/policyområdet är mer homogent än Press-om
rådet. 0m hänsyn tas till antal kategorier inom varje område 
(kolumn c och d) så ändras rangordningen något mellan områ
dena. Kolumn e är ett mått på modellens anpassning till ett 
tänkt maximalt utfall där varje område på kartan (figur 6.2) 
skulle ha lika många dokument som anges av summan av de in
gående kategoriernas enskilda frekvenser. 

Fyra av de sex områdena innehåller mer än 3/4 av det antal 
dokument som vore tänkbart enligt en sådan sluten maximimo-
dell där varje område skulle innehålla endast de dokument 
som hade ämnesord inom kategorier som ingår i området. Denna 
anpassning kan i och för sig betraktas som god. Måttet är dock 
mer en teoretisk konstruktion då den tänkta idealmodellen knap
past är realistisk och då det inte tar hänsyn till de två -
(eller fler-) kombinationer som förekommer. 
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Ett mer realistiskt modellanpassningsmått fås om vi t ex som 
i kolumn b definierar det faktiska antal dokument som hör till 
ett visst område som de som klassificerats med ämnesord från 
minst två av de kategorier som ingår i området. En summering 
av kolumn b (med rensning för 7 dokument som fyller det nämn
da kriteriet i två områden)ger då ett totalt antal av 183 do
kument eller 57 % av materialet. 

6.5 Parförekomstfrekvenser och korrelationer 

I figurerna 6:3 och 6:4 återges matriserna över ämneskatego
riernas parförekomstfrekvenser och den på detta grundade kor
relationsmatrisen. De enkla parförekomstfrekvenserna visar som 
nämndes förut ett övertag för de ämnesordkategorier som i ma
terialet förekommer oftast: policy, sändare, radio/tv och press. 
Det är också dessa som mest förekommer i par tillsammans med 
andra ämnesordkategorier. De mest frekventa kategoriparen är: 
sändare - press, radio/tv - publik, radio/tv - policy och ra
dio/tv - sändare. Korrelationsmatrisen visar sambanden mellan 
kategorierna med hänsyn tagen till deras olika storlek. Kor
relationsmatrisen bekräftar i något mer komplicerad form vad 
som framgått av analysen av MDS-kartan och klusteranalysen. 
Kategorierna är högt korrelerade inom varje enskilt område 
men det förekommer relativt höga och ibland systematiska kor
relationer emellan områdena. Exempel på det sistnämnda är 
främst det övre vänstra hörnet i matrisen där alla fyra om
råden A - D är korrelerade med varandra (undantaget är press/ 
historia/ekonomi som inte är systematiskt korrelerad med ra
dio/tv/mediekonsumtion. 

Matrisen blir glesare ju längre ner man går i den, men politik 
och policy-kategorierna tycks förbundna med alla områden. Undan
taget till detta är området nya medier vilket här precis som 
det framgått på andra sätt (MDS-kartan, områdenas storlek) står 
relativt isolerat jämfört med övriga forskningsinriktningar. 
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Figur 6:3 Parförekomstfrekvenser för aumesordkategorierna i 
NORDICQM-materialet. 
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Figur 6:4 Korrelationsmatris baserad pâ parförekomstfrekvenserna 
för ämnesordkategorierna i NORDICOM-materialet : Pearsons 
r, värdena är multiplicerade med 100. 
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6.6 Sammanfattning och diskussion 

I detta kapitel har jag genomfört en kvantitativ analys av de 
referenser i NORDICOM-bibliografierna från 1975 tom 1980 som 
behandlar lokal masskommunikation. Syftet har varit att ge en 
bild av vilken plats avhandlingens problemområde har i den nordis
ka forskningen om masskommunikation. Syftet har också varit att 
prova nya analysmetoder för att beskriva strukturen i ett forsk
ningsfält. 

Resultaten från de sista åren på 70-talet visar att forskningen 
om lokal masskommunikation tycks minska i tre av de fyra nor
diska länderna. Undantaget är Norge där en ökning i antalet 
dokument som rör lokal masskommunikation skett efter 1978. In
ternationellt sett sker en minskning i publiceringen inom om
rådet "mass media" men samtidigt ligger antalet publicerade do
kument inom "lokal kommunikation" relativt konstant. Detta be
tyder att man internationellt kan tala om en relativ uppgång 
för detta delområde inom masskommunikationsforskningen. 

Inriktningen av den nordiska forskningen om lokal masskommuni
kation kan sägas vara tydligt centrerad kring olika komponenter 
i den traditionella modellen av kommunikationsprocessen. Nästan 
alla dokument refererar till något medium. Det därefter vanli
gaste är till olika mottagaraspekter och innehåll. "Policy" är 
den vanligast förekommande ämnesordkategorin vad gäller områden 
som är externa i förhållande till kommunikationsprocessen. 

Den tydligaste skillnaden mellan de nordiska länderna är att 
Finland och Danmark i högre utsträckning än de andra producerar 
forskning som refererar till förhållanden som är externa i för
hållande till masskommunikationsprocessen. Norge har i högre 
grad än övriga en inriktning mot mottagarsidan: publik, medie
konsumtion etc. 

Vad som kan kallas det externa innehållet i forskningen - an
knytningar till förhållanden som är externa till kommunikations
processen - är på tillbakagång efter en topp 1978. Det enda ex
terna område <}är antalet referenser gått upp efter 1979 är po
licy. Om olika kategorier av medier jämförs visar det sig att 
medan radio/tv-forskning expanderar så sker det motsatta för 
pressforskning och forskning om nya medier. 
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För att söka beskriva forskningsområdets innehållsliga struk
tur har ämnesordskategoriernas parförekomstfrekvenser analyse
rats med hjälp av MDS (Multi Dimensional Scaling) samt kluster-
och faktoranalys. Resultatet visar på sex skilda områden av 
forskning om lokal masskommunikation: publik och mediekonsum
tion, speciellt radio/tv, pressforskning speciellt historia 
och ekonomi, innehållsanalyser, studier av speciella innehåll 
och funktioner, politik och policystudier samt forskning om 
nya medier. Ett försök att uppskatta områdenas storlek visar 
att de tre först nämnda är klart större än de tre sista. Områ
dena är inte homogent avgränsade från varandra utan i vissa 
fall tätt sammanvävda. 

De resultat och slutsatser som framkommit i detta kapitel rö
rande struktur och inriktning av forskning om lokal masskom
munikation är mycket tentativa. Metoden som använts är knap
past använd förut i detta sammanhang vilket gör att jämfö
rande data saknas. Det är överhuvud taget ont om forsknings
översikter inom masskommunikationsområdet i Norden. Den tidi
gare nämnda studien av Kronvall (1976) baserade sig på data 
från 50 institutioner. Dessa hade tillfrågats om vilken forsk
ning om masskommunikation man bedrivit mellan 1965 och 1975. 
Resultaten i undersökningen uttrycktes utifrån hur stor andel 
av de rapporterade projekten som föll inom olika kategorier. 
Räknat efter medium föll ca en tredjedel av projekten på vart
dera press, etermedier och kommunikation i flera medier/mass
kommunikation allmänt. Endast ett fåtal procent föll på tra
ditionella medier och övriga distributionsformer. Datainsam
lingsmetoden är helt annorlunda men en försiktig jämförelse kan 
troligen ändå göras, nämligen att forskning om lokal masskommu
nikation i större utsträckning tycks inriktad mot press och nya 
medier än vad forskningen generellt om masskommunikation är. 
Ytterligare en begränsning i jämförelsen är förstås att Kron
valls studie är gjord fram till och med det år då den här rap
porterade startar. 

Kronvall använder också kommunikationsprocessens komponenter 
för att beskriva forskningens innehåll. Han finner att det är 
innehåll i medierna, och konsumtion eller användning av medier
na som ägnats störst uppmärksamhet. Detta överensstämmer med 
mina resultat med undantag av att jag också fann en stor andel 
dokument med anknytning till policy (vilket dock inte går att 
jämföra då Kronvall saknade uppgifter om annat forskningsinne
håll än det som kunde kategoriseras inom kommunikationsproces
sen) . 
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Svendsen-Weibull (1977) använde fyra huvudrubriker för att ge 
en bild av den nordiska forskningen om relationen mellan mass
media och politik i lokalsamhället. De fyra områdena var: 
"Mediautveckling", "Tidningen som lokalt politiskt medium", 
"Informationsflöden och lokala kommunikationssystem" samt 
"Nya medier i lokalsamhället". Det första och sista är direkt 
jämförbart med mitt "Press/historia/ekonomi" respektive "Nya 
medier". Det andra området rör sig i gränsen mellan mitt "Press 
..." och "Policy och politik". Det tredje har starka berörings
punkter med Policy och Politik i min undersökning. 

Inget sägs direkt rörande omfattningen av de olika områdena 
men Svendsen-Weibull hävdar bl a att projekten lider av em
pirisk "slagsida" (på bekostnad av teoretisk förankring), me
todisk slagsida mot traditionella intervjumetoder (på bekost
nad av andra metoder som kan ge alternativa verklighetsbilder) 
och av en ämnesmässig slagsida mot presstudier. Utifrån denna 
kritik kan man göra minst två jämförelser utifrån föreliggande 
undersökning. Den forskning som kommit efter Svendsen-Weibulls 
studie visar en förändring i linje med dessas förhoppningar. 
Pressforskningens dominans tycks enligt mina data ha fått lämna 
plats för radio/tv-forskning. Även om det inte heller i min 
analys av NORDICOM-data framgår hur mönstret i fråga om empi-
risk-teoretisk inriktning ser ut kan utvecklingen av vad jag 
kallat externa ämnesord användas som indikator på mer samhälls-
teoretiska ansatser. I så fall tycks benägenheten att använda 
sådana anknytningar i forskningen vara på tillbakagång under 
senare delen av 70-talet. 

Hur förhåller sig den typ av forskning som föreliggande studie 
bygger på (och själv utgör exempel på) till de beskrivna forsk
ningsinriktningarna och utvecklingen? Analysen av publikstruk
tur placerar min studie i ett av de stora forskningsområdena 
samtidigt som anknytningen till kabel-tv och lokalradio gör 
att det är fråga om en del av den hittills sparsamt förekom
mande forskningen om nya medier. Diskussionen om deltagande 
i denna studie kan också ses som exempel på en av de minst 
förekommande områdena - "feed-back" - och ett som dessutom 
tycks ha minskat under den studerade perioden. Avslutningsvis 
kan sägas att den koppling till politik/policyområdet som de
mokratidiskussionen utgör är en markering av den argumentation 
för en ökad inriktning mot sådana överbryggningar mellan forsk
ningsområdena som framförts i detta kapitel. 
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Sverige har en större andel sändarorienterade studier än de 
övriga länderna. Finland har den lägsta andelen mottagarstu-
dier, men tycks däremot ha en relativt framskjuten position 
för kategorierna innehåll och sändare. Detta bidrar till vad 
som nämnts ovan: en inriktning i Finland på forskningensom är 
extern i förhållande till kommunikationsprocessens vanliga 
komponenter. Dokument som refererar till feed-back saknas helt 
för Finlands del. Dessa data om inriktningen av den finländska 
forskningen om lokal masskommunikation illustrerar väl den ka
rakteristik som Hemånus-Nordenstreng (a a) ger av utvecklingen 
av den finländska masskommunikationsforskningen generellt från 
och med slutet av 60-talet: "Den nya orienteringen betydde ock
så mer betoning på massmedias mål och en omorientering från 
mediatekniska problem mot makroaspekter på masskommunikation 
som en strukturellt bestämd institution i samhället." (s 7, 
min översättning) 





DEL III 
PUBLIKSTRUKTUR 
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7 INFORMATIONSKLYFTAN 

7.1 Tidigare forskningsresultat 

Olika massmedier har olika sammansättningar av sina publiker. 
Så vet man t ex att människor med högre utbildning ser mindre 
på tv än människor med lägre utbildning medan förhållandet då 
det gäller tidningsläsning och aktivt radiolyssnande tycks vara 
tvärtom (Schramm 1973:133). Ett annat exempel är att biobesök 
förekommer åtta gånger så ofta bland personer under 25 år som 
bland personer över 40 år (Wiio 1976:171). 

De mest generella mönstren vad gäller skillnader i publiksamman
sättningar mellan olika medier beskrivs just genom hur använd
ning och konsumtion varierar med utbildning och ålder. Ytterli
gare exempel är sålunda att vuxnas tidningsläsande når en topp 
vid 40-årsåldern och att tidskrifts- och bokläsande avtar med 
stigande ålder medan tv-tittandet är högt i de lägsta och högs
ta åldrarna. Ålder och utbildning bestämmer också skillnader i 
publiksammansättningar för olika slags innehåll i medierna. Äldre 
människor söker sig mer till nyheter och informationsprogram i tv 
än yngre och tycks också föredra mer seriöst programmaterial i 
tidningar och tidskrifter (Schramm-Roberts 1972:193-195, Schramm 
1973:130-135). 

Mediernas olika publiksammansättning som den illustreras i bl a 
ovanstående exempel är en del av vad som kommit att benämnas in
formationsklyftan (Hadenius-Weibull 1978:356, Thunberg et al 
1979:186 ff). 

Grupper med hög social position tillgodogör sig information i 
massmedier snabbare än andra. Genom ett selektivt urval av me
dier förstärker de skilda publikstrukturerna för olika medier 
kunskapsskillnaderna i samhället. Både utländska och svenska stu
dier har befäst denna hypotes om informationsklyftor (Tichenor, 
Donohue & Olien 1970, Kjellmor 1979). 

I en del svenska undersökningar diskuteras faktorer som tycks verka 
modifierande i sammanhanget. Exempel på sådana är organisationsak
tivitet (Weibull 1976) och boendemiljö (i vid mening) (Hedebro 1976). 

Huvudresultaten är dock att människor med högre social position 
har större möjlighet att tillägna sig den informativa delen av 
massmediernas budskap. Det är därför också troligt att olika åt
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gärder, t ex ökad information genom massmedier, som man antar ska 
minska informations- eller kunskapsklyftorna, i stället ökar dem. 

Bråten (1973) illustrerar detta i en systemteoretiskt baserad 
artikel genom att jämföra ett inflytelserikt system (A) med ett 
mindre inflytelserikt system (B). De båda systemen har i ett ut
gångsläge olika inflytande, makt och/eller kunskap om omgivningen. 
I syfte att minska dessa inflytande/makt- eller kunskapsklyftor an
vänds bl a strategier som går ut på ökning av kommunikationen -
eller ökning av kommunikationsvägarna. Sådana strategier kommer 
enligt Bråten att snarare öka klyftorna. Anledningen är det in
flytelserika systemets övertag vad gäller tillgången på modell
resurser - modeller som behövs för att behandla och tolka omgiv
ning s inf orma t ion. Vad som sålunda behövs enligt Bråten är strate
gier som grundar sig på "makt genom modeller" - att man ökar mo
dellresurserna för det mindre inflytelserika systemet. Annars spe
lar det ingen roll hur mycket information som bjuds ut eller hur 
mycket möjligheter till kommunikation som öppnas. För att klyf
torna ska kunna minska krävs att det inom system B (det mindre 
inflytelserika) organiseras och utvecklas egna oberoende model
ler. Detta är nödvändigt för att systemet ska kunna handskas med 
informationen från omgivningen på ett sätt som ligger i detta 
systems egna intresse. 

Ett exempel på vad Bråtens resonemang kan innebära utgör Findahl-
Höijers studier av vad som påverkar begripligheten i etermedier
nas nyhetsinformation (se t ex Findahl-Höijer 1976:45).I nyhets
utbudet försummas att ge bakgrund, samband, orsaker och konsekven
ser av händelser. Detta kan i Bråtens terminologi uttryckas som 
att det inte ges modeller för tolkningen av omgivningsdata. En 
stor del av publiken saknar dessa modeller och kan inte tillgo
dogöra sig informationen. 

Ett liknande resonemang som ovan, fast med utgångspunkt i den 
kritiska modellen och mer principiellt hållet, förs av Ekecrantz 
(1975:33-35). Han hävdar att samhället som helhet upprätthåller 
en informationsklyfta genom bl a undanhållande av möjlig infor
mation och genom spridande av 'ignorant' information. Om infor
mationen inte speglar verkliga förhållanden och orsakssammanhang 
dem emellan spelar det ingen roll hur mycket information som 
sänds ut. Mottagandet av informationen kommer varken att skapa 
handlingsberedskap eller att bygga upp en realistisk verklighets
uppfattning. Det syns rimligt att anta att betydelsen av en så
dan hypotes minskar ju lokalare sammanhanget är. Ett lokalt in
nehåll i lokala medier ligger närmare alla mottagares egna verk
ligheter, och borde i denna intuitiva mening minska risken för 
uppkomsten av informationsklyftor mellan olika grupper av män
niskor. Resultat som stöder detta har också framkommit. 
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I de studier jag refererat till ovan (Tichenor, Donohue & Olien 
1970 och Kjellmor 1979) studerades kunskapsskillnader mellan 
olika sociala grupper för generella frågor som var av mer eller 
mindre allmänt intresse. I den svenska studien gällde det olje
krisen, arbetsmarknaden och u-landsfrågor. För en annan typ av 
frågor har dock Tichenor et al (1973) funnit resultat som inne
bär en viktig modifiering av informationsklyftehypotesen. I stu
dien av Tichenor et al undersöktes hur intensifierad mediebevak
ning av lokala konflikt- eller diskussionsfrågor påverkade kun
skapsklyftorna kring dessa frågor. Resultatet blev att kunskaps
klyftorna snarare minskade när informationsmängden ökade (a a 
s 67). Analysen visade också att mellanpersonliga kanaler spe
lade en avgörande roll för att reducera skillnader i kunskaper 
kring de olika lokala konfliktfrågorna. 

Det tycks alltså som om intensifierad information i lokala medier 
åtminstone för vissa "brännande" och allomfattande lokala frågor 
kan spela en viktig roll. Lokalmediernas opinionsspegling och 
vidmakthållande av debatten kan på så sätt bidra till minskade 
kunskapsskillnader i lokalsamhället. 

Diskussionen om informationsklyftor avslutas i nästa avsnitt med 
en empirisk illustration av begreppet med data hämtade från den 
andra försöksperioden med kabel-tv i Kiruna. 

7.2 En empirisk illustration av informationsklyftebegreppet 

Det är svårt att empiriskt avgöra när medieexponering kan sägas 
leda till förändringar i kunskap eller till aktiviteter av olika 
slag. I det föregående avsnittet gav jag dock exempel på under
sökningar som jämfört exponeringen för olika medieinnehåll med 
tillägnandet av detsamma. Ett svenskt exempel är det s k infor
mationsklyfteprojektet vid Sveriges Radio/PUB. Resultaten i 
detta visar att mängden exponering för information i etermedier
na till ringa eller ingen grad kan förklara klyftor i kunskaps
mängd eller olika informationsaktiviteter mellan grupper med o-
lika social position. Däremot spelar tidningsläsande en stor 
roll för att förklara större kunskaper och informationsaktivi
teter bland människor i högre sociala positioner (Kjellmor 1979: 
31 ff). Som en generell slutsats av resultaten skriver Kjellmor: 
"Människor exponerar sig mycket för information, men denna ex
ponering sätter för många inte några spår i kunskaper och akti
vitet." 
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Tvärtemot det vanliga 1 sådana här sammanhang fann man i det 
svenska informationsklyfteprojektet inte några nämnvärda skill
nader i exponering för information mellan grupper i olika so
ciala positioner. Däremot fann man sådana skillnader vad gäller 
kunskaper och diskussionsaktiviteter samt försök att utöva på
verkan på olika samhällsnivåer. Kjellmors slutsats är då att "ex
poneringen får olika konsekvenser beroende på var i samhällets 
maktstruktur man befinner sig" (aas 39). 

I vår utvärdering av kabel-tv-försöket ingick inte några direkta 
mätningar av explicita kunskapsförändringar. Efter den andra för
söksperioden ställdes dock tre kunskapsfrågor kring konsumentupp
lysning. Frågorna rörde ämnen som behandlats i sändningarna under 
vintern 1974/75. Förutom detta enda försök till kunskapsmätning 
analyserades en del effekter av tittandet på olika slag av kommu
nikationsaktiviteter. I tabell 7:1 redovisas sambanden mellan 
tittande, aktivitet och utbildning. 

Tabell 7:1 Samband mellan tittande och olika effekt pä kommu-
nikationsaktiviteter med kontroll av utbildning. 

Samband tittande1Partiellt Villkorligt sam
effekt (gamma) samband (ut- band för låg, 

bildning medel och hög 
konstant) utbildning^) 

A. Diskussioner i hus .42 XXXX .44 .44 xxxx 
hållet .44 XX 

.56 

B. Diskussioner med .51 XXXX .42 .39 XXX 
vänner/bekanta .43 XX 

.92 xxxx 

C. Besökt/fått besök .38 .42 .46 xxxx 
p g a kabel-tv .31 

.13 

D. ökat intresse för nå .48 xxxx .44 .37 X 
got ämnesområde p g a .60 XXX 
kabel-tv? .69 XXX 

E. Tänkt ta kontakt med .36 XXX .41 .39 XXX 
kabel-tvstationen .36 XXX .39 

.66 XX 

F. Tagit kontakt med .02 .02 -.33 
kabel-tvstationen .69 

9 
xxxx 

G. Kunskap i konsument -.09 -.05 -. 2 
frågor -.16 

-.22 
H. Nytta av kabel-tv .49 XXXX .46 .44 xxxx 

för kunskap om vad .47 X 
som händer i Kiruna . 71 xxxx 

1) Enligt indexkonstruktion i appendix, tabell 5 C:l. 

2) Låg = folkskola, medel = realskola/fackskola, fackskola eller yrkesskola, 
hög = gymnasium, univ ersitet. 

3) xxxx = p< 0.01 
XXX = p< . 0.05 
XX = p< 0.10 
X * p<_ 0.20 
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Den aktivitet som redovisas sist i tabell 7:1 ("Nytta av kabel-
tv för...") kan till viss del ses som ett mått på en effekt av 
kabel-tv på kunskapsnivå, dvs kunskaper om aktuella händelser, 
företeelser etc i lokalsamhället. I tabell 7:1 redovisas före
komsten av de olika effekterna under den andra försöksperioden 
med angivande av om mängden tittande haft ett statistiskt säker
ställt samband med respektive effekt eller ej. För att belysa 
informationsklyftehypotesen har jag också undersökt sambandet 
mellan exponering och effekt med kontroll för utbildningens 
inverkan. I tabellen anges både partiella korrelationer och 
villkorliga korrelationer för de tre utbildningsnivåerna. 

De flesta sambanden mellan tittande och effekt tycks genomsnitt
ligt vara oberoende av skillnader i utbildning (kolumn 2). Där
emot har jag tidigare i Kirunarapporterna visat att exponeringen 
för kabel-tv tenderat att vara negativt korrelerad med utbild
ning och andra mått på sociala resurser (Lindblad 1975:197 och 
appendix s 284 ). Detta gällde båda försöksperioderna. Tillsam
mantaget skulle det kunna betyda att sambandet mellan expone
ring och aktivitet till stor del består av att det speciellt 
är de högutbildade med hög exponering som aktiverats, dvs en 
s k interaktionseffekt mellan de två variablerna utbildning 
och exponering. 

Villkoren enligt den ideal-demokratiska modellen för en demokra
tisk effekt av lokala medier kan antas vara a) angeläget sam-
hällsinformativt innehåll, b) spridning av medieinnehållet 
främst till lågresursgrupper och c) att lågresursgruppen till
ägnar sig medieinnehållet och i någon mening aktiveras. Vi kan 
nu i tabell 7:1 prova hypotesen att kabel-tv hade åtminstone 
vissa demokratiska effekter genom att undersöka de partialsam
band som redovisas i tabellens andra kolumn. Eftersom inga av 
partialsambanden ändrar storlek i någon drastisk grad när ut
bildning konstanthålls kan det ursprungliga sambandet generellt 
sägas kvarstå. De tre mått (C, F och G) som inte har något sta
tistiskt samband med exponering är också de genomsnittligt sett 
oberoende av utbildningens inverkan. 

Den sista kolumnen i tabellen visar dock på en betydelsefull 
precisering av sambandet. För fyra av de åtta sambanden mellan 
tittande och exponering gäller att de är avsevärt starkare för 
högutbildade än för lågutbildade (gäller effekterna B, D, E och 
H). Ytterligare två samband (A och F) går i samma riktning men 
är ej helt säkerställda. För ett av kommunikationseffektmåtten 
c gäller att sambandet med exponering är signifikant endast 
för gruppen lågutbildade. 
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Tillsammantaget visar analysen att kabel-tv i en mening kan 
sägas ha haft demokratiska effekter. Sändningarna har nått 
lågresursgrupper och haft informations-/aktivitetseffekter 
som visar ett klart samband med mängden exponering. 

Sambandet med exponering visar sig också vara oberoende av 
utbildning. Detta sistnämnda partialsamband visar sig dölja 
att sambandet exponering - aktivitet för flera av aktivitets
måtten är uttalat starkare för gruppen högutbildade. 

Tillsammans med övriga resultat i analysen blir slutsatsen 
att andra försöksperiodens sändningar haft en informations-/ 
kunskapsökande effekt och denna effekt tycks ha varit större 
bland högutbildade. 

Informationsklyftehypotesen får alltså stöd i sin ursprungliga 
form fast på något annorlunda sätt än som tidigare beskrivits 
av Kjellmor (1979). 

Här ovan har jag nu prövat informationsklyftehypotesen genom 
en statistisk analys av sambandet mellan mediekonsumtion och 
aktivering/kunskap med kontroll av utbildningens inverkan. Re
sultatet säger endast att det finns ett samband mellan informa
tion och aktivitet och att sambandet är starkare i grupper med 
högre utbildning. Det är alltså fråga om en kausal tolkning av 
relationen mellan medieexponering och aktivitet där jag funnit 
att sambandet är betingat av vilken utbildningsgrupp som stude
ras. 

Även om resultaten stöder informationsklyftehypotesen säger de 
inget om vilka faktiska skillnader i aktivitet som finns mellan 
de olika utbildningskategorierna eller mellan grupper med olika 
exponering för det lokala mediet. Resultaten säger inte något om 
avvikelserna i aktivitet bland utbildnings- eller tittargrup
per i relation till deras andel av befolkningen (urvalet i sin 
helhet). I tabell 7:2 har antalet aktiviteter enligt A-F i ta
bell 7:1 fördelats efter tittande på kabel-tv och utbildning. 
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Tabell 7:2 Exponering, utbildning och antal aktivieringseffekter vid andra 
försöksperioden med kabel-tv i Kiruna. Absoluta tal. 

AKTIVITETS-
INDEX (antal 
aktiviteter 

U T B I L D N I N G  

Låg 
Låg 
exp 

Medel 
+ hög 
exp 

Medel 
Lag Medel 
exp + hög 

exp 

Hög 
Låg Medel 
exp + hög 

exp 

Totalt 

0 14 0 5 0 3 0 22 

1 19 10 13 3 4 0 49 

: 12 22 13 7 6 3 63 

3 17 10 9 6 8 4 54 

4 5 13 5 6 4 1 34 

5 0 1 0 3 0 2 6 

6 0 1 0 0 0 0 1 

Totalt 67 57 45 25 25 10 229 

Med tabell 7:2 som grund kan man bilda s k suLpAeÀe.nùitLOn&-
ko&̂ idznteA (rk). Dessa uttrycker kvoten mellan en grupps 
(t ex lågutbildade) andel av totala antalet med en viss egen
skap eller ett visst beteende (t ex aktivitet) och gruppens 
andel av befolkningen (Hellevik 1983:15). Representations
koefficienten uttrycker med andra ord hur väl en grupp är 
representerad bland en viss kategori i förhållande till grup
pens förekomst i befolkningen (populationen, urvalet som hel
het). 

Om vi definierar "hög aktivitet" som värdet 4 eller mer på ak
tivitetsindexet i tabell 7:2 blir rk för lågutbildade (pavsett 
exponering för kabel-tv): 

5+13+1+1 
rk _ 34+6+1 = .49 = 
rK " 67+57 .54 

229 

Om lågutbildade skulle ha haft samma representation bland de 
högaktiva som i befolkningen skulle rk varit lika med 1. Nu 
ligger det under 1 och gruppen är alltså något underrepresen-
terad i fråga om hög aktivitet. 
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1 figur 7:1 har jag fördelat dem som tittat på kabel-:tv under 
andra försöksperioden i två utbildningsgrupper: låg utbild
ning och medel + hög utbildning. För varje utbildningsgrupp 
har sedan representationskoefficienten angetts för tre olika 
aktivitetsnivåer ; 

låg aktivitetsnivå 0-1 på aktivitetsindexet i 
i tabell 

medel 2-3 på aktivitetsindex 

hög 4-6 på aktivitetsindex 

I figuren har utbildningsgruppernas kurvor angetts både för 
mer sparsamma tittare på kabel-tv (låg exponering) och för 
mer flitiga tittare (medel samt hög exponering). 

aktivitet 

Al medel + hög utbildning, 
låg exponering 

A2 medel + hög utbild ning, 
medelhög exponering 

B2 lågutbildade, medel + 
hög exponering 

Bl låg utbildning, låg 
exponering 

Medel 
aktivitet 

Hög 
aktivitet 

Figur 7:1 Representationskoefficientskurvor för summerat aktivitets
index efter utbildning och Bängd tittande pä kabel—tv. 

Kurvorna ger en illustration till diskussionen om informa
tionsklyftor som tycks gå stick i stäv med den tidigare slut
satsen om större effekt av tittandet bland högutbildade. Fi
gur 7:1 visar helt tydligt på en minskad klyfta mellan de bå
da exponeringsgrupperna. Skillnaden mellan kurva A2 och B2 
(hög exponering) är mindre än skillnaden mellan kurva Al och 
Bl (låg exponering). Lågutbildades representation bland högak
tiva visar sig alltså vara större bland flitiga tv-tittare än 
vad den är bland mer sparsamma tittare. 
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En förklaring till det motstridiga resultatet kan sökas i själva 
aktivitetsindexet. Det är byggt på en blandning av vad vi kan 
kalla gemenskapsaktiviteter (diskussioner om program hemma eller 
med bekanta, besök hos bekanta p g a kabel-tv) och vad vi kan 
kalla intresseaktiviteter (ökat intresse för något ämnesområ
de, tänkt kontakta eller kontaktat tv-stationen). I distink
tionen gemenskapsaktivitet-intresseaktivitet ligger ett anta
gande om aktivitetens inriktning och syfte. Gemenskapsaktivi
teter kan antas fylla mer sociala funktioner. De är mål i sig 
och kan inte antas leda till andra aktiviteter i särskilt stor 
omfattning. Intresseaktiviteterna kan anses som mer riktade 
eller instrumentella. De kan i större utsträckning antas leda 
till andra aktiviteter. Begreppsparet är inte endimensionellt 
men torde ändå fungera tillfredsställande för att identifiera 
de aktivitetsindikatorer i tabell 7:1 som har närmare beröring 
med diskussionen om informations- och kunskapsklyftor än andra. 

I figur 7:2 jämför jag nu utbildningsgruppernas representati
vitet på två intresseaktivitetsnivåer: ingen intresseaktivitet 
och hög intresseaktivitet (1-3 av aktiviteterna D-F i tabell 
7:1 s 61 . Jämförelsen görs som tidigare mellan de med sparsamt 
tittande på kabel-tv och de med flitigt tittande. 

4 A2 medel + hög utbildni ng, 
medel + hög exponering 

Al medel + hög u tbildning, 
låg exponering 1 

9 

~ — Bl låg utbildning, låg 
exponering V 

låg utbildning, medel + 
hög exponering 

i 
0,6 ingen 

intresse-
aktivitet 

hög 
intresse
aktivitet 

Figur 7:2 Representationskoefficientskurvor för intresseaktivitet 
efter utbildning och mängd tittande på kabel-tv. 
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Här är bilden motsatt den förra. Klyftan mellan de med mindre 
och de med mer utbildning ökar med ökat tittande. Avståndet 
mellan kurvorna A2-B2 är större än avståndet mellan kurvorna 
Al-Bl. Uttryckt på ett annat sätt: de med högre utbildning är 
mer överrepresenterade bland de intresseaktiva hos dem som sett 
mycket än hos dem som sett litet. 

Det kan finnas flera tolkningar till denna ytterligare preci
sering av informationsklyftehypotesen. En är att lokala medier 
har positiva effekter i fråga om aktivitet på olika sätt i 
olika grupper. Bland lågresursgrupper skulle då den huvudsak
liga effekten tänkas vara att öka diskussion och socialt um
gänge på en mer privat nivå (jämför Lindblad-Wolvén 1977:85). 
Denna gemenskapsaktivitet kan ses som ett annat sätt att ut
trycka vad som kallas mediernas dagordningsfunktion, dvs att 
publiken tar upp medieinnehållet som en del av vad de uppfat
tar som viktiga händelser i vad som händer omkring den och tar 
med det bland sådant som den diskuterar med andra. 

Den huvudsakliga effekten bland grupper med högre utbildning 
skulle däremot enligt resultaten kunna vara en intensifierad 
intresseaktivitet, dvs bl a sådan aktivitet som i mer eller 
mindre organiserad form har att göra med samhällsfrågors ar-
tikulering. 

En anledning till att tittandet skulle få olika typer av ak
tivitetseffekter i olika utbildningsgrupper skulle kunna vara 
att innehållet berör dem på olika sätt. Det skulle t ex betyda 
att det innehåll som bjöds på i sändningarna i större utsträck
ning engagerade personer med högre utbildning till intresse och 
kontakt. Dessutom har dessa grupper p g a mer resurser haft 
mindre motstånd eller spärrar mot de mer resurskrävande ak
tiviteterna . 

Såsom en summering av analysen om informationsklyftor kan det 
sägas att ingenting tyder på att lokal-tv-sändningarna i Kiruna 
skulle ha minskat klyftan mellan låg- och högutbildade i den 
meningen att överrepresentationen av hög-utbildade bland ak
tiva skulle ha minskat, snarare tvärtom. Däremot tycks ett 
flitigt tittande ha medfört att en större andel av låg-ut-
bildningsgruppen än bland de med hög utbildning har delta
git i diskussioner och umgänge med såväl familjen som med 
vänner och bekanta. 
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Återigen är det befogat att knyta an till det svenska infor
mationsklyfteprojektet (Kjellmor 1979). Den tidigare citerade 
slutsatsen (s 61 ) från detta får stöd i de Kiruna-data som 
redovisats här. Medieexponering leder till olika konsekvenser 
utifrån var i samhällets maktstruktur man befinner sig. Pre
cis som i informationsklyfteprojektet är de data jag redovi
sat av kvantitativ art. En viktig forskningsuppgift, som bör 
betonas i det här sammanhanget, måste bli att utföra kvali
tativa studier såväl av vilket innehåll som genererar/inte 
genererar aktivitet eller kunskap. Likaså krävs studier av 
vad aktiviteter som "diskussioner", "kontakter" etc egentli
gen innebär och vilka konsekvenser de eventuellt kan ha i lo
kalsamhället . 

I resten av del III ställs nu följande frågor kring lokala me
diers publikstruktur: Skiljer sig publikstrukturen i lokala me
dier från den i deras rikstäckande motsvarigheter? Vilka är för
utsättningarna för att man skall kunna säga att lokala medier bi
drar mer (eller mindre) till de demokratiska målen än andra me
dier? Om lokala produktioner fångar större publiker än rikspro
duktioner, är då förhållandet likartat inom gruppen av lokala 
medier, dvs växer publiken ju lokalare en produktion är? Del III 
avslutas med en diskussion om vilka andra faktorer än ålder och 
utbildning som bestämmer publikstrukturen för lokal radio och tv 
och vilket samspelet är mellan dessa faktorer. 

7.3 Selektiv distribution 

Diskussionen hitills om informationsklyftor har byggt på att 
forskningsresultaten gäller det innehåll i medierna som är mest 
relevant i detta sammanhang, nämligen samhällsinformationen, 
och inte underhållning, musik etc. Det blir då också av betydel
se enligt vilken strategi som distributionen av detta innehåll 
sker. 

Samhällsinformation i, som i Sverige, statsmonopoliserade 
etermedier är ju av stor betydelse för medborgarnas möjlighet 
att delta i samhällslivet och påverka sin egen situation både 
lokalt och nationellt. Rent allmänt bör det gälla att sådan 
information skall spridas på ett sätt som gör att den når 
ut eller träffar maximalt. Maximalt behöver då inte betyda att 
den skall spridas så att alla har lika möjlighet att ta del 
av den. Sådan samhällsinformation måste i stället kanske 
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spridas selektivt på ett sätt så att grupper i samhället som 
behöver den bäst har bättre möjligheter att ta del av den 
än andra, I annat fall förstärks informationsklyftorna. 

Dessa målsättningar med samhällsinformation har, på det sätt 
jag beskrivit dem, den ideal-demokratiska modellen som för
utsättning. Men det kan också i en mening hävdas att samma re
sonemang gäller för den kritiska modellen. Utifrån denna kan sä
gas att det i dagens samhällt finns grupper (arbetarklassen) som 
av historiska-samhällstrukturella skäl blivit eftersatta bl a 
vad gäller för individen väsentliga kunskaper om rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter i samhället. För att en mass
kommunikation inom och mellan dessa grupper skall kunna ske 
på dessas vilkor är det ett krav på den nuvarande masskommu
nikationen att den ger upp illusionen om att kunna vända sig 
till alla samtidigt med samma budskap (Mortensen 1975:162). 
Förutsatt att det innehåll som sprids är av en sådan art att 
det inte kan sägas verka mot den kritiska modellens förut
sättningar så kan man alltså även i anslutning till denna tala 
om nödvändigheten av en selektiv distribution. 

I Sverige betonas de som Hedebro (1976:3)påpekar demokratiska 
krav på likvärdig information till alla medborgare redan 
av den statliga informationsutredningen SOU 1969:48 (Vidgad 
samhällsinformation). Hur de selektiva åtgärder som informations-
utredningen förordar för att nå målet "lika information till 
alla" skall utformas konkret lämnas till de enskilda mynd
igheterna att bestämma. Ett speciellt organ, Nämnden för sam
hällsinformation, inrättades också för att samordna den 
statliga informationsverksamheten. 

En genomgång som jag gjort av de 513 undersökningarna i NSI:s 
s k erfarenhetsbank (NSI 1981) visar att den selektivitet -
en utjämnande sådan - som av många, inte bara av NSI (se tex 
Kjellmor 1979, Thunberg et al 1979) anses nödvändig, förekommit 
endast i undantagsfall i de medtagna projekten.  ̂I tabell 7:3 
har jag kategoriserat projekten utifrån i vilken mån mottagar-
grupper kan betraktas som selektiva eller ej. 

1) Jag har tidigare också pekat på hur bristen på selektivitet 
ofta är kopplad till brist på målsättning med de samhälls-
informativa åtgärderna (Lindblad 1979:7). 
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Tabell 7:3 Målgrupper i 513 undersökningar (alternativt rapporter eller 
skrifter) inoa samhällsinformationens område. Siffrorna anger 
den i procent av de 513 undersökningarna son klassificerats 
under respektive målgruppsrubrik i källans innehållsförteckning. 
Varje skrift etc har kunnat klassificeras på mer än ett sätt, 
procent siffrorna summerar därför ej till 100# 

Målgrupp Procentandel undersökningar etc Inriktning 

Allmänheten 

Kommuninvånare 

Länsinvånare 

47 

12 

5 

64 Ej selektiv 
"lika för alla" 

Mellanled (journalister, politiker, 
sjukvårdspersonal, hög-resursgrupper) 10 
i opinionsspridningsprocessen 

Speciella yrkesgrupper 3 

Studerande 5 

18 Selektiv, 
opinions-
förmedlande 

Yrkesgrupp (låg-resurs) 4 

Ungdomar 6 

Invandrare 6 22 Selektiv, 
utjämnande 

Handikappade 3 

Pensionärer 3 

övriga (föräldrar, barn) 5 5 Selektiv,övrigt 

Källa NSI (1981) n=513 

Den dominerande strategin i spridningen av samhällsinformation 
är helt klart "lika-för-alla"-principen. Endast ca en fjärde
del av de jämförda undersökningarna har gällt satsningar på 
lågresursgrupper. Denna andel kan dessutom sägas vara över
skattad vad gäller dess utjämnande effekter. Flera av projekten 
rör sådant som knappast torde minska kunskapsklyftorna i sam
hället som helhet utan mer är att betrakta som gruppspecifika 
upplysningar i t ex bidragsbestämmelser för skogsägare. 

För många av de nya lokala medierna kan nu i detta samman
hang hävdas att de är selektiva. Även om sändningarna i princip 
vänder sig till alla så kommer t ex lokalradion på grund av 
att den sänds i program tre att i praktiken nå ut mest till 
vad som kan betecknas som en lågresurspublik (lågutbildade, 
hemarbetande)•Likaså kan lokala kabeltv-sändningar huvudsak
ligen tänkas nå lågresursgrupper på grund av tv-mediets attrak
tionskraft bland dessa. 
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8 NAR LOKALA MEDIER ANDRA GRUPPER ÄN RIKSMEDIER? 

8.1 Ålder, utbildning och medieexponering 

Ett vanligt resonemang kring ålder, utbildning och mediekonsum
tion brukar vara som i de slutsatser Linné-Lund-Svendsen drar 
av resultaten från sina undersökningar av lyssnandet på den danska 
regionalradion. De skriver "Man kan ... fråga om det är den stigand« 
åldern eller den kortare skolutbildningen som bäst förklarar högt 
lokalradiolyssnande. Resultatet - när vi håller utbildningen konstai 
och varierar åldern - är att det är utbildningsnivån som är mest 
avgörande" (Linné-Lund-Svendsen 1980:12-13). 

I Västerbottensmaterialet som jag använder i denna rapport ser 
mönstret mellan lokalradiolyssnande, ålder och utbildning något 
annorlunda ut. I tabell 8:1a redovisas sambandet mellan de tre 
variablerna i en förenklad trevägstabell. Procentsiffrorna anger 
de andelar som är högfrekventa lyssnare på lokalradion. 

Tabell 8:1a Lokalradiolyssnande i Västerbottensundersökningen fördelat 
efter utbildning^ och ålder. (Andelar som lyssnat pä allt, 
nästan allt eller pä ganska mycket) Procent. Parentes 
kring procenttalet anger att basen för beräkningen varit 
mindre än 20. Bastalen för beräkningarna anges i bilaga C 
tabell C: 7. 

UTBILDNING 

ÅLDER låg medel hög totalt 

15 - 24 (0) 43 62 50 

25 - 44 64 70 41 59 

45 - 64 65 (60) (14) 61 

65 - 79 48 (100) (0) 49 

totalt 59 61 44 56 

1) Utbildningsklassificering framgår av bilaga C 

För att undvika tolkningssvårigheter på grund av för små bastal 
för procentberäkningarna kan tabellen arrangeras om genom samman
slagningar av medel- och högutbildade och av de två äldsta 
grupperna. 
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Tabell 8:1b Lokalradiolyssnande i Västerbottensundersökningen. 
Bearbetning av tabell 8:1a. Procent. 

UTBILDNING 

ALPER låg medel + hög totalt 

15 - 24 (0) 60 50 

25 - 44 64 57 59 

50 

59 

45 - 64+ 
+65 - 79 57 45 56 

totalt 59 54 56 

Det är små skillnader som framträder i tabellerna. De kan ändå ge 
indikationer på förhållanden mellan ålder, utbildning och lyssnande. 
Av totalkolumnerna framgår att lyssnandet minskar med högre ut
bildning och att lyssnandet är störst för mellanåldrarna. Men 
tabellerna visar också att sambandet med utbildning inte gäller 
i den yngsta åldersgruppen. I denna ökar lyssnandet med högre 
utbildning . Tabellen visar på motsvarande sätt att mellanåld-
rarnas dominans i lyssnandet inte gäller grupppen medel/hög-
utbildade. Bland dessa minskar lyssnandet med ålder. Dessa sam
band motsäger de resultat som Linné-Lund-Svendsen kom fram till. 
Resultatet från Västerbottensundersökningen antyder alltså att 
både ålder och utbildning kan ha inverkan på lokalradiolyssnande 
var för sig. 

Frågan är nu om man kan betrakta ålders- och utbildningsskill
nader i publikstrukturer som indikatorer på hur demokratiskt 
ett medium är. 

Eftersom utbildning och ålder är kopplade till varandra brukar 
både låg utbildning och hög ålder användas som indikatorer på 
sämre sociala resurser i olika avseenden. Detta illustreras bl a 
i sättet att konstruera olika index i sociologiska undersökningar 
för social position eller sociala resurser (se Galtung 1964, 
Kjellmor 1977 m fl). Ålder har även ett egenvärde som tecken på 
individers kunskaps- och informations- eller kommunikationsre
surser. Man kan anta att personer i mellanåldrarna, dvs ungefär 
25 till 50 år, har ett försprång framför andra bl a beroende på 
att man i dessa åldrar vanligen är mitt uppe i ett aktivt yrkesliv 
och även på andra sätt befinner sig i en aktiv period av livet. 
Både ålder och utbildning kan alltså betraktas som centrala vari
abler att studera om man vill belysa hur väl olika medier bidrar 
till kunskapsbildning, åsikts- samt opinionsbildning, dvs faktorer 
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som enligt den idealdemokratiska modellen utgör förutsättningar 
för förverkligandet av medborgarviljan i en demokrati. 

Någon direkt jämförelse mellan publikstrukturen i kabel-tv-
försöket och den i den rikstäckande tv:n gjordes inte i de 
ursprungliga rapporterna från Kiruna-försöket. I dia
grammen här nedan visar jag nu hur publiksiffrorna varierar 
med ålder och utbildning i Kiruna-försökets båda delar och 
i andra lokala medier. Jag jämför också med riksmedier. 

Diagram 8:1 Avvikelser från genomsnittliga exponeringssiffror i olika ålders-
och utbildningsgrupper för skilda medier och kanaler. 

KIRUNA 
Period I 
medel+högl) 
(1975:197) 

tittande/ 
lyssnande 
genomsnitt 
(procent) 

49 

ÅLDER UTBILDNING 
9-14 15-24 25-44 45-64 65-79 Låg Medel Hög 

-j f 

KIRUNA 
Period II . 
medel+hög2) A0 » . . \ 
Källa: Apendix, X 
s 303 S 

LOKAL-RADIO 
Riket 1978/79 
ngn g/dag 
Källa: Nilsson-
Nordström 
(1980:bil 2) 

49 
V •4 h 

LOKAL-RADIO 
Västerbotten 
medel+hög 
(egen undersökning 
se bilaga) 

56 

1) Konstruktion av index för "medel + hög" konsumtion av kabel-tv framgår 
av Appendix, s 303 

2) "Medel + hög" konsumtion av lokal avser här en sammanslagning av kategorierna 1+2 
i fråga 56a bilaga C, s 230 
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tittande 
lyssnande 
genomsnitt ÅLDER UTBILDNING 
(procent) 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79 Låg Medel Hög 

NÄRRADIO 
1980 
ngn g/vecka 
Källa: Hedman 
(1980:60) 

15 

RADIO LJUSDAL 
ngn g/vardag 
Källa: Westrell 
(1982:bil 2:1 

12 

RADIO KRISTIANSTAD 
NORD-VÄST 
ngn g/vardag 
Källa: Westrell 
(1982:bil 2:2) 

RADIO SÖDERTÄLJE 
1980 nyheter 
dagl+ganska ofta 
Källa: Nordström 
(1980:bil 5) 

35 

RADIO SÖDERTÄLJE 
kommunfulim-sänd 
varje gång+flera 
gånger 
Källa: Nordströ« 
(1980:bil 5) 

16 
v. 

RIKS-RADIO 
1979 
ngn g/dag 
Källa: PUB 
infor—k»rar (1979:9) 

73 
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tittande 
lyssnande 
genomsnitt ÅLDER 
(procent) 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79 

UTBILDNING 
Låg Medel Hög 

ngn g/genomsn 
vardag 
Källa: Nordberg 
(1981:9) 

RIKS-RADIO Pl 
1980 21 

RIKS-TV 
1979 
ngn g/dag 
Kalla: PUB 
informerar (1974:4) 

I diagrammen syns det tydligt hur ålder och utbildning sam
varierar med tittandet och lyssnandet. I stort sett kan det 
sägas att exponeringen för såväl riksmedier som lokala medier 
ökar med stigande ålder för att avta något i de äldsta åldrarna. 
Ett av undantagen är riks-tv där det är den yngsta ålders
gruppen som är den som tittar mest. Ett annat undantag är när
radions publik. I fråga om utbildning gäller för nästan alla 
lokala medier i figuren att det existerar ett negativt samband 
mellan utbildning och exponering, dvs ju högre utbildning desto 
mindre exponering för mediet i fråga. Kommunradion i Söder
tälje och allemansradion i Ljusdal och Kristianstad har dock ett 
lyssnande i förhållande till utbildning som mer påminner om riks
radions Pl (högt lyssnande i den lägsta och högsta utbildnings
gruppen) . 

Diagrammen ger alltså en tydlig illustration till resonemanget 
om ålder och utbildning som särskiljande variabler för människors 
medieexponering. På grund av de skilda undersökningsbetingelserna 
kan jämförelser mellan de olika medierna inte göras med någon 
fullständig precision men två tendenser är viktiga att beakta 
för det fortsatta resonemanget. Skillnaderna mellan låg- och 
högutbildades medieutnyttjande i lokala medier liknar förhållandet 
för riks-tv. Försöken med kommun-allemansradio (Södertälje, Ljus
dal och Kristianstad) utgör dock ett undantag. Den andra tendensen 



76 

är att de äldsta åldersgrupperna exponerar sig mer för riks-
medier än för lokala medier. 

Slutsatsen blir att det finns en klar tendens till att lokala 
medier i hög utsträckning når lågutbildade och äldre, dock inte 
de allra äldsta. En reservation mot denna slutsats måste dock 
göras för resultaten från kommun/allemansradiostationerna som 
tyder på att andelen lyssnare bland högutbildade är lika stor 
eller större än bland lågutbildade. 

8.2 Lokala medier och demokrati - tre förutsättningar 

Tre grundförutsättningar kan sägas krävas innan det kan hävdas 
att lokala medier bidrar till eller fördjupar demokratin mer 
än andra. Den första har varit underförstådd i hela diskussionen 
nämligen att sändningarna rör vad som kan kallas angeläget 
samhällsinformativt innehåll. Tills vidare antas också att 
det både för den idealdemokratiska modellen och för den kritiska 
finns en minsta gemensam nämnare i innebörden av detta. En 
väsentlig del av den kritiska modellen är i och för sig att 
innehållet i massmedierna inte är väsentligt för majoriteten 
av befolkningen. Denna ståndpunkt rör dock mest utbudet 
som helhet och torde inte stå i strid med antagandet om att 
det finns innehåll i den nuvarande masskommunikationen som 
kan ses som viktigt även från den kritiska modellens synpunkt. 

Den andra förutsättningen är det normativa kravet att publik
strukturen för de lokala medierna är selektiv så att de når 
relativt fler inom grupper som har sämre social position -
sämre sociala, politiska och ekonomiska resurser än andra. 

Tydliga tecken på att det är så återfanns i jämförelsen mellan 
publikstrukturerna i de olika svenska lokala etermedierna och 
riksradion respektive televisionen. Denna andra förutsättning 
är givetvis också (liksom nästa) kopplad till vilken modell 
som bildar perspektiv för betraktelsen. En selektiv publik
struktur i den önskvärda riktningen, men relaterad till ett 
innehåll som konserverar eller stärker masskommunikationens 
skeva perspektiv (den borgerliga offentlighetens) bidrar natur
ligtvis inte till den kritiska modellens målsättningar. 

Den tredje förutsättningen för att påståendet om lokala 
mediers förmåga att bidra till demokratin skall ha giltighet 
är att exponeringen för mediet är positivt kopplad till till
ägnandet av innehållet, eller till andra beteenden som kan 
antas ha en positiv funktion i demokratiskt hänseende, t ex 
deltagandet i diskussioner och andra aktiviteter. Då det gäller 
denna tredje förutsättning tycks inte indikationerna på att 
den skulle vara uppfylld lika självklara som för de andra. 
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Det, finns forskningsresultat som visar att lokala medier kan 
ha betydelse för att minska informationsklyftor - om det gäller 
lokala frågor som är kontroversiella eller konfliktladdade. 
Ett exempel från de tidigare Kirunaundersökningarna har här 
visat att till synes tydliga positiva samband mellan lokal 
medieexponering och aktivitet eller kunskap innehåller effekter 
som skiljer sig mellan utbildningsgrupper och som på sikt kan 
bidra till vidmakthållandet av den s k kunskapsklyftan. 

Här ska också till slut nämnas ytterligare en förutsättning 
som hela diskussionen vilar på. Det är naturligt att de lokala 
medierna i första hand antas ha en betydelse för de demokratiska 
processerna i lokalsamhället. I andra hand och mer indirekt som 
ringar på vattnet, kan inflytanden och påverkningar på en nationell 
nivå tänkas. Om lokala medier får effekter som medför ett minskat 
intresse för nationella (eller internationella) frågor och problem 
kan det sägas gå mot målsättingarna för både den ideal-demokratiska 
och den kritiska modellen. Diskussionen förutsätter alltså att det 
finns en koppling mellan lokal och nationell nivå. 

8.3 Lokala medier och medieexponering: olika tolkningsmöjlig
heter 

Tidigare har jag beskrivit innehållet i Kabelvision Kiruna 
som samhällsinformation av seriöst slag (Lindblad 1975a:198). 
Mina innehållsanalyser i de tidigare rapporterna visar att 
denna karakteristik är riktig. På likartat sätt har lokalradions 
programinnehåll beskrivits i Nilsson-Nordström (1980:1). Drygt 
hälften av utbudet i lokalradion består av nyheter och faktaprogram, 
dvs relativt tungt material. Nilsson och Nordström visar att 
publiken för sådana program är relativt större i lokalradion än 
för motsvarande program i riksradion (a a: 9). 

I anslutning till Kirunaförsökets första del skrev jag också att 
det intressanta är "att man med i stort sett konsekvent utbud 
av mer seriöst slag (lokal samhällsinformation) finner hög
konsumenterna bland de grupper som traditionellt anses svåra att 
nå med sådan typ av information" (Lindblad 1975a:198). Jag före
slog i den citerade rapporten olika tolkningar av det faktum att 
lågutbildade exponerade sig för kabelvisionen (läs samhälls
information) i så hög grad. Då uttryckte jag det i termer av varför 
högutbildade inte sett så mycket kabel-tv som man kunde förvänta 
sig utifrån det samhällsinformativa innehållet. De tre tidigare 
tolkningarna var: 
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1 Televisionen är traditionellt betraktat ett medieum som 
lättare än andra medier föredras av lågutbildade. Denna 
tolkning har efter det första Kiruna-försökets genom
förande framförts av Svendsen-Weibull (1977:51) och 
(Nowak 1976:17). Dessa påpekar dessutom att: 

2 Behovet av lokal samhällskommunikation är större bland 
lågutbildade. De utnyttjar inte eller saknar i hög grad 
både de formella skriftliga informationsvägarna (mynd
ighe t smedde landen etc) och de informella (personliga 
bekanta, kunskap om var man kan vända sig direkt i olika 
frågor). Detta stöds av data från både Kiruna-undersökningen 
och andra. 

3 Tv-tittandet är för lågutbildade mer en fritidsaktivitet 
i sig än för högutbildade (se t ex Lundahl 1971). Till 
dessa tre tolkningar lägger jag nu två ytterligare: 

4 Det finns ett behov av lokal samhällsinformation hos 
lågutbildade, precis som hos andra, men genom svårtill
gängligheten i bl a den språkliga utformningen har de 
besvär med att tillgodogöra sig innehållet i de traditio
nella medierna. Detta är en del av Wolvéns tes att den 
avprofessionaliserade strukturen var starkt bidragande 
till kabel-tv:s framgång (Wolvén 1976). 

5 Det är det lokala i sig (närheten) som förklarar attrak
tiviteten i lokal-tv:s sändningar. Denna tolkning framförs 
av Svendsen-Weibull (1977) och Nowak (1976). 

För att sätta in dessa tolkningar i ett sammanhang går jag i 
nästa kapitel igenom några generella modeller för vilka faktorer 
som påverkar människors informationshämtande. Avsikten är att i 
slutet av del III belysa samspelet mellan sådana faktorer 
i en multivariat analys av lokalradiolyssnande. 



79 

9 NÅGRA GENERELLA MODELLER FÖR INFORMATIONSINHÄMTANDE 

9.1 Dimensioner i ett mediums attraktivitet 

I Hadenius-Weibull (1978:278) återges följande figur över dimen
sioner i det västerländska nyhetsbegreppet. 

Tidsmässigt 
avstånd 

Î 
Perfekt 

'Kulturellt' 
avstånd 

Kännedom 

Presens 
^Engagemang 

,Rumsligt 
fCentrum Omgivning Periferi avstånd 

Källa: Hadenius-Weibull (Ì978) efter Prakke: Kommunikation 
und Gesellschaft (1969). 

Figur 9:1 Dimensioner hos nyhetsvärdet enligt Henk Prakke. 

Figur 9:1 illustrerar att nyhetsvärdet avtar ju längre bort i 
tid, rum och kultur som en händelse utspelar sig. 

Jag har översatt modellen från att gälla dimensioner i en hän
delses nyhetsvärde till att gälla dimensioner i ett mediums -
och dess innehålls i vid mening - attraktivitet. Till den ur
sprungliga modellen har jag fogat en språkdimension. 

Språkets betydelse som brygga mellan en lokal radiostation och 
lyssnarna angav vi i Jonsson et al (1980) som att det ger tre 
möjligheter: 

- möjligheten till social identifikation genom att olika slags 
gruppspråk kommer till användning 

- möjligheten till geografisk identifikation genom att den re
gionala språkvarianten får en framträdande plats 
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- möjligheten att lätt förstå programmen genom att ett enkelt 
språk och enkla konstruktioner brukas (Jonsson et al, 1980). 

Resultat både från den första och den andra försöksperioden 
med kabel-tv i Kiruna illustrerar väl dessa resonemang (Lindblad 
1975:99, Wolvén 1976:96, Lindblad-Wolvén 1977:53). 

Den språkliga dimension som fogas till Prakkes modell uttrycker 
sålunda avståndet mellan mediets språk och publikens. Så kan man 
t ex anta att en språklig regional färgning i radio ökar en sänd
nings attraktivitet i den region sändningen hör hemma jämfört med 
en mer främmande språkvariant. Det finns också andra variabler än 
regional färgning som har betydelse för det språkliga avståndet 
mellan medium och publik. Exempel är ordförråd, sats- och menings
byggnad (Moide 1980:24 ff). 

Antagandet om varför lokala medier "trots" ett relativt tungt sam-
hällsinformativt innehåll kan nå högre exponeringstal än för mot
svarande innehåll i riksmedier kan nu illustreras med figur 9:2. 

Dimensioner i 
ett mediums 
(medieinne
hålls) attrak
tivitet 

AVSTAND 
I TID 

RUMSLIGT 
AVSTAND 

Andra regionala 
varianter 

"KULTURELLT" 
AVSTAND (ämnets 
angelägenhetsgrad) 

SPRÅKLIGT 
AVSTAND 

Figur 9:2 Dimensioner i ett mediums/medieinnehålls attraktionskraft. 
Yttre halvcirkeln: riksmedier 
Inre halvcirkeln: lokala medier 

I figuren har den kulturella dimensionen specificerats som 
" ämnets angelägenhetsgrad" i betydelsen av generellt intresse 
och motivation för ämnesinnehållet. 
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Figuren avser att illustrera hur upplevt avstånd i tid, kultur 
(ämnets angelägenhetsgrad), rum och språk antas samspela för att 
skapa benägenhet att ägna sig åt ett visst medium för informa-
tionsinhämtande. Om man visste att de olika faktorerna hade sam
ma betydelse skulle dimensionerna implicera hypotesen: 

"Människors val av medium för informationsinhämtande är lika 
med summan av mediets uppfattade närhet i tid, ämnets angelä
genhetsgrad, rum och språk." 

9.2 Faktorer som påverkar informationsinhämtande 

En annan modell över vilka faktorer som styr individers infor
mationsinhämtande presenteras av Hedebro (1976). Modellen söker 
kombinera sociologiska och (socialpsykologiska variabler med 
närmiljövariabler. Hedebro skiljer ut tre huvudgrupper av på
verkanfaktorer : 

- personlig situation 
- psykologiska egenskaper 
- närmiljö 

Modellen inbegriper även hur informationsinhämtande hör samman 
med direkt engagemang i samhällslivet. Utbildning visar sig här 
inte spela den roll som kan förväntas bland de variabler som in
gick i gruppen "personlig situation". Det är i stället "förenings
verksamhet" samt "kontakt och trivsel i bostadsområdet" som ger 
det största bidraget till förklaringen av variationen i informa
tionsinhämtande . 

De psykologiska egenskaperna - mätta bl a genom frågor om subjek
tiv kompetens (tro på den egna förmågan) och systemtillit (till
tro till systemet) - tycks ha större betydelse för det aktiva 
engagemanget än för informationsinhämtandet. 

De resultat som rör inflytandet av närmiljön - mätt genom de 
två undersökta områdenas kontaktpotential (stabilitet i boendet, 
föreningsverksamhet, möjlighet till gemensamma aktiviteter inom 
området och homogenitet bland de boende) - leder Hedebro till 
slutsatsen att skillnader i personliga resurser (ex vis utbild
ning) mellan olika grupper kan kompenseras av betingelser i den 
omgivande miljön, exempelvis olika kontaktpotential i olika om
råden. 
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9.3 Analysmodellen i Kiruna-försöket 

I min rapport från tittandet under den första delen av Kiruna
försöket beskrev jag den analysmodell som användes på följande 
sätt (Lindblad 1975:168): 

• Tittande 

Områdes 

faktorer 

Traditionella 

bakgrunds

variabler 

Direkta förut

sättningar för 

försöket 

Indirekta förut

sättningar för 

försöket 

Figur 9:3 Analysschema vid utvärderingen av första försöksperioden 
aed kabel-tv i Kiruna. 

Analysmodellen var av beskrivande-explorativ karaktär och syf
tade till att blottlägga de huvudfaktorer (och i viss mån struk
turen dem emellan) som kunde antas ligga bakom den lokala tv-
stationens tittarsiffror. Den statistiska analysen begränsades 
till att avgöra förekomst eller inte av statistiska samband. 
Samma förutsättningar var utgångspunkt för analyserna av pub
liken under Kirunaförsökets andra period som jag har redogjort 
för i Lindblad-Wolvén (1977) och som redovisas i appendix. 

I tabell 9:1 a och 9:1 b redovisas de signifikanta samband i 
anslutning till modellen som erhölls vid publikundersökningarna 
från första och andra försöksperioden. 
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Tabell 9:1 a Samband enligt analysmodell frän första försöksperioden aed 
kabel-tv i Kiruna. Källa: Lindblad (1975 a) 

Samband mellan... 
Beroende variabel Oberoende variabel Statistisk Sambandet består i ett 

signif ikans^ högre värde på beroende 
variabeln för grupper 
med... 

Tittande Bakgrundsvariabler 

- kön * män 

- utbildning *** låg utbildning 

Indirekta förut
sättningar 

- svenskspråkighet * sämre svenskspråkighet 

- raedieexponering * medelhög medieexponering 

- riks-tv-tittande * medelhögt riks-tv-
tittande 

Direkta förutsätt
ningar 

- informationsbehov ** stort informationsbehov 

- beredskap för för ** någon eller hög bered
söket skap 

- prioritering av *** lika prioritering av 
professionalitet båda faktorerna 
eller lokalanknyt
ning 

Direkta förutsätt
ningar 

- informationsbehov - politiska resurser *** goda politiska resurser 

- utbildning ** låg utbildning 

- aedieexponerin^ * medelhög medieexponering 

- beredskap inför 
försöket - politiska resurser ** goda politiska resurser 

- utbildning *** högre utbildning 

- civilstånd * gifta/sammanboende 

- prioritering av *** prioritering av lokal
professionalitet anknytning 
eller lokalanknyt
ning 

- prioritering av - utbildning *** hög utbildning 
professionalitet 
(=lågt värde) el

- medieexponering *** låg medieexponering 

ler lokalanknyt - riks-tv-tittande ** lågt riks-tv-
ning (=högt värde) tittande 

1) * P < 0.2 

** p 4 0.1 

••• p ̂  0.5 
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Tabell 9:1 b Samband enligt analysmodell från andra försöksperioden med 
ka bel-1 v i Kiruna. Källa: Appendix, s 280, 282, 309-310. 

Samband mellan... 
Beroende variabel Oberoende variabel Statistik Sambandet består i ett 

signifikansD högre värde pä beroende 
variabeln för grupper 
med... 

Tittande Utbildning ** låg utbildning 

Ålder * högre ålder 

Svenskspråkighet ** "sämre" svensksgråkighet 

Kunskap om försöket 
(periodens längd) 

Sociala resurser *** högt värde på index för 
sociala resurser 

Val mellan lokal
radio (="lågt" 
värde) och kabel-
tv (="högt" värde) 

Ålder 

Sociala resurser 

Svenskspråkighet 

* 

*** 

lägsta och högsta åldrar 

lågt värde på index för 
sociala resurser 

"sämre" svenskspråkighet 

Möjlighet att se 
kabel-tv under 
första sändnings-
perioden 

*** möjlighet att se kabel-tv 
under första sändnings
perioden 

Val mellan lokal
tidning (="lågt" 
värde) och kabel-
tv (="högt" värde) 

Sociala resurser 

Svenskspråkighet 

** 

*** 

lågt värde på index för 
sociala resurser 

"sämre" svensksgråkighet 

1 )  *  p  4  0.2 
** p 4 0.1 
*** p « 0.05 

Kabel-tv-tittandet samvarierade alltså klart med utbildning 
(lågutbildade tittade mer) och med inställning till betydelsen 
av professionalitet (mer tittande bland dem som prioriterade 
professionalitet lika mycket som lokalanknytning). Med något 
mindre säkerhet i uttalandena fann jag också samband mellan 
tittandet och beredskap för eget deltagande i försöket, infor
mationsbehov, generell medieexponering (speciellt riks-tv-tit-
tandet) samt med graden av svenskspråkighet. ' 

1) Svenskspråkighet var i Kirunaförsöket en central analysva
riabel p g a det stora inslaget av finsk- och tvåspråkiga 
i befolkningen. 
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Dessa resultat befästes under den andra försöksperioden.1) Under
sökningarna under den andra perioden innefattade även en studie 
av Kiruna-bornas preferenser om de fick välja mellan å ena sidan 
kabel-tv och en lokal Kirunatidning och å den andra sidan kabel-
tv och lokalradio. Graden av svenskspråkighet och sociala resur
ser var de faktorer som klarast visade en samvariation i förhål
lande till dessa val. Ju sämre svenskspråkighet och ju sämre so
ciala resurser desto mer benägen var man att välja kabel-tv fram
för de andra medierna.̂ ') 

Paneldata från undersökningarna under den första försöksperioden 
möjliggjorde en kartläggning av hur tittandet förändrade sig under 
våren 1974. Tabellkonstruktionen försvårade signifikanstestningar 
men tendenserna i materialet pekade mot att de grupper som ver
kade ha hållit sitt tittande konstant mer än andra var de med 
goda politiska resurser, de med medelhög allmän medieexponering, 
de med regelbunden arbetstid samt de med stort informationsbehov. 
De grupper som mer än andra tycktes ha minskat sitt tittande var 
de med medel eller dåliga politiska resurser, de med hög allmän 
medieexponering, högkonsumenter av vanlig tv samt de som ansåg 
lokalanknytning viktigare än professionalitet i tv-program 
(kanske även lågutbildade). 

I nedanstående översikt sammanfattar jag dessa resultat: 

Förändringen i tittande hos Kiruna-borna - våren 1974 

konstant tittande minskat tittande 

goda politiska resurser 
medelhög allmän medieexponering 
regelbunden arbetstid 
stort informationsbehov 

medel/dåliga politiska resurser 
hög allmän medieexponering 
högkonsumenter av vanlig tv 
lokalanknytning viktigare 
(lågutbildade) 

1) Undersöknings- och analysarbetet var då mer begränsat varför 
endast ett mindre antal av de variabelsamband som studerades 
under den första försöksperioden var möjliga att undersöka. 

2) För övriga resultat från de båda försöksperioderna hänvisas 
till Lindblad (1975b), Wolvén (1976) och Lindblad-Wolvén (1977). 
Den sistnämnda rapporten är delvis återgiven i appendix. 



86 

Innan jag fortsätter kan denna summariska sammanställning av re
sultaten från de båda försöksperioderna så här i efterhand sägas 
något modifiera de tidigare slutsatserna av Kirunaförsökets re
lativa framgång: i de första analyserna beaktades förändrings
siffrorna inte så mycket. Vad dessa siffror emellertid antyder 
är att det är de lågutbildade med sämre politiska resurser -
som även är storkonsumenter av vanlig tv - som har minskat sitt 
tittande mest. Det är också de som prioriterar lokalanknytning 
framför professionalism som i större utsträckning har minskat 
sitt tittande jämfört med dem som har andra åsikter i den frå
gan. Nu betyder inte detta att de gamla slutsatserna från tidi
gare rapporter kan förkastas. Som framgått är reservationerna 
många p g a de statistiska osäkerheterna. Logiskt skulle dock 
dessa tolkningar av förändringssiffrorna stödja de inlägg i de
batten om professionalisering kontra amatörism som gått ut på 
att en avprofessionalisering är omöjlig på lång sikt. Det kanske 
inte är möjligt att hålla kvar publiken vid produktioner som i 
form och tempo skiljer sig mycket från de produktioner som tit
taren idag är van vid. Erfarenheter från Public-access-kanaler 
i USA stöder detta (Kletter-Hirschorn-Hudson 1977:39). 

Mest av allt visar dock denna tilläggstolkning av de tidigare 
resultaten på behovet av mer komplexa analyser och studier av 
variabelsambanden än vad som var möjligt att göra i anslutning 
till utvärderingsrapporterna från de båda försöksperioderna. 

9.4 Människors masskommunikationsförbrukning 

Sepstrup (1976) gör ett försök att skapa en mer eller mindre 
total teori på ett socialpsykologiskt plan om vad som styr män
niskors masskommunikationsförbrukning. Det finns två grunder för 
masskommunikationsprocessen, säger Sepstrup: att informationen 
handlar om ett för mottagaren relevant ämne och att mottagaren 
har ett behov av information om detta ämne. Detta är vad som 
vanligen brukar kallas motivationens eller intressets grund
läggande betydelse för kunskapstillägnandet överhuvudtaget 
(se t ex Hyman-Sheatsley 1972). Med denna grund kan individens 
uppmärksammande av information ske på i huvudsak fyra olika 
sätt. Det vanligaste är enligt Sepstrup passiv uppmärksamhet 
inom ramen för den normala rutinmässiga informationskonsumtio
nen. Det näst vanligaste är att man inom ramen för det vanliga 
informationsinhämtandet ägnar speciell uppmärksamhet åt ett 
visst ämne. Det tredje sättet är en aktiv sökning av informa
tion utanför de informationsvägar man vanligen utnyttjar. Till 
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slut kan också en fjärde huvudmöjlighet tänkas: passiv uppmärk
samhet utanför de vanliga informationsrutinerna. Som en bipro
dukt i samband med ett annat informationssökningsbeteende skaf
far sig individen information även om något annat än vad hans 
ursprungliga intentioner gällde. 

Jag har illustrerat Sepstrups fyra typer av informationsinhäm-
tande med exempel från olika etermedier på riksnivå i nedan
stående fyrfältstabell: 

Tabell 9:2 Fyra typer av i riforma t ions inhämtande. 

vanliga informations- ovanliga informations-
rutiner rutiner 

aktiv upp
märksamhet 

passiv upp
märksamhet 

A 

att se Rapport 
eller Aktuellt 

B 

lyssna på samhällsdebatt 
i radions Pl 

C 

lyssna på korta nyhets
inslag som är insprängda 
i melodiradion 

D 

att vid lyssnandet enligt 
ovan få kunskap om att denna 
kanal även sänder program 
om. .. 

I nästa steg i sin analys specificerar Sepstrup de variabler 
som han menar konkretiserar de samband som brukar återfinnas 
mellan olika socioekonomiska variabler och informationsbeteende. 
Exempel på sådana egentliga förklaringsvariabler är förväntnin
gar om informationskonsumtionen,-'-) och förväntade omkostnader i 
förbindelse med upplevda informationsmöjligheter. Då det gäller 
val av konkret informationskälla antar så Sepstrup att valet 
sker utifrån individens subjektiva uppfattning om vilken kon
kret informationskälla som ger det största utbytet i förhållan
det mellan förväntat informationsvärde och den informationskost
nad som svarar mot detta. En informationskällas förväntade in
formationsvärde definieras som den ändring i informationslagret 
(för det ämne som informationsbehovet rör) som en användning av 
källan kan förväntas medföra. De förväntade informationsomkost
naderna i förbindelse med de upplevda informationsmöjligheterna 
definieras som det offer som uppfattas som förbundet med utnytt
jandet av en viss informationskälla. 

Det förväntade informationsvärdet bestäms av tre huvudfaktorer: 
informationskällans relevans, förståelighet och trovärdighet. 

1) Bestämt bl a genom den normala mediekonsumtionens karaktär. 
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Relationerna mellan elementen i Sepstrups teori kan sammanfattas 
som i figur 9:4. 

Behovets 
storlek 

Ämnets 
relevans 

Förväntat 
i nf ormat ionsvärde 

Informationskällans 
relevans, förståelighet 
och trovärdighet 

Förväntade omkostnader 
i förbindelse med upp
levda informationsmöj-
ligheter 

Sannolikheten för 
informat ionsf örbrukning 

Val av informationskälla 

Förväntningar om 
informationsmängden 
inom och utom ramen 
för det normala infor
mat ions inhämtandet 

Socioekonomi ska individfaktorer, resursvariabler 

Figur 9:4 En generell modell för informationsförbrukning enligt Sepstrup. 

9.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt har jag utifrån den föregående presentationen 
av analysschemat från tidigare rapporter, samt Hedebros, Prakkes 
och Sepstrups analyser diskuterat modeller för att systematisera 
de variabler som kan antas viktiga för att förklara människors 
utnyttjande av lokala radio- och tv-medier. 

Grunden för den masskommunikation som sker i lokala medier är 
människors motivation och intresse för medieinnehållet (liksom 
detta är grunden för all (mass) kommunikation). Lokala medier 
har här en speciell attraktivitet p g a den nära koppling som 
vanligen existerar mellan medieinnehållet och publikens egna 
erfarenheter. 

Motivation för att ta del av olika medier och olika innehåll 
i medierna styrs sedan av en mängd faktorer av t ex ekonomisk, 
erfarenhetsmässig, social, utbildningsmässig och psykologisk 
art. Hed dessa förutsättningar gör sedan individerna en slags 
bedömningar över omkostnaderna för att aktivt söka information/ 
mer information än vad som kan erhållas genom ett mer passivt 
beteende. Generellt kan detta gälla bedömningar om kostnader 
för att söka viss information i ett visst medium men det som 
är mest intressant här är de kostnader som individer förvän
tar sig i samband med ett visst medieval. 

Sepstrups modell utgör en viktig specificering av de tidigare 
resonemangen om vilka individfaktorer (personliga, situations-
och psykologiska) och områdesfaktorer som enligt Hedebros mo-
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dell, Kirunaresultaten och den övriga diskussionen hör samman 
med informationsinhämtande i allmänhet och mediekonsumtion i 
synnerhet. I Sepstrups modell är dessa tidigare diskuterade 
variabler bakomliggande i förhållande till de mer egentliga 
förklaringsvariablerna som förväntningar, behov etc. 

Detta ger anledning att som sammanfattning igen kommentera den 
diskussion av lokala mediers relativa publikframgång som tidi
gare relaterades. I den framgick att tittande på lokal (kabel)-
tv beror på att tv traditionellt föredras av lågutbildade. I 
Sepstrups termer är alltså konsumtionen av det lokala mediet 
en del av den vanliga informationsrutinen. De ämnen som be
handlas i lokala medier är p g a just det lokala, närheten, 
relevanta för lågresursgrupper som p g a utbildning, syssel
sättning har en mer lokalorienterad än kosmopolitisk omvärlds
uppfattning och därmed också ett större lokalt info-behov. Det 
förväntade informationsvärdet kan under förutsättning av en 
viss lokal anpassning i språk och form också antas vara högt för 
lågresursgrupper. Den stora del av fritiden som tv utgör för låg
resursgrupper gör också att omkostnaden för att ta del av lokal 
tv blir låg. 

På samma sätt kan ett resonemang föras om varför lokal radio har 
en hög sannolikhet att attrahera en stor publik av lågresursgrup
per. En skillnad torde dock vara att lyssnandet på lokal radio mer 
blir en fråga om passiv uppmärksamhet i de normala informations
rutinerna än en aktiv. Radion förutsätter ju bara koncentration 
av ett sinne, medan tv:n engagerar två. ' 

1) Jämför appendix,s 293-4 om varför man föredrar tv eller radio 
som bästa lokala medium. 
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10 LOKALRADIOSTATIONERNAS PUBLIK 

10.1 Inledning 

De hittills i del III förda resonemangen kan sammanfattas i en 
modell för vad som bestämmer människors konsumtion av lokala 
etermediesändningar. 

Analysnivå 1: 
individen 

I personlig situation 

Ipsykologisk situationf-

(ekologisk situation "[• 

diets omgivning 

Figur 10:1 En modell för analys på två nivåer av lokala mediers publik. 

Jag skall belysa denna modell genom en sekundäranalys av två 
slag. I den första analysen har jag sammanställt data från tre 
källor. Som grundmaterial i analysen har jag använt data från 
Sveriges Radios publik- och programforskningsavdelnings under
sökningar om lyssnandet på Sveriges 24 lokalradiostationer 1978-
1979. Resultaten från dessa undersökningar har sedan komplette
rats med statistiska uppgifter från LRAB:s statistikkontor 
(LRAB är den svenska lokalradions moderorganisation) och med 
resultaten från en enkät besvarad av samtliga lokalradiosta
tioner. Enkäten var ett led i arbetet med planeringen av det 
tidigare nämnda projektet om demokratisering genom lokal radio. 
I den andra analysen som jag gör för att belysa modellen i fi
gur 10:2 bearbetar jag frågor från en undersökning kring den 
nya typ av samhällskatalog som distribuerades för första gån
gen i Västerbotten 1978. I denna undersökning ingick ett fler
tal frågor om massmediekonsumtion. Likaså ingick i denna under
sökning ett stort antal frågor om personlig bakgrund, sociala 
och politiska resurser m m. 

Det första analysmaterialet - Sveriges 24 lokalradiostationer 
- analyseras utifrån mediet; det är lokalradiostationerna som 
är undersökningsenheter. 

I det andra materialet - det från Västerbotten - sker analysen 
utifrån individnivå. 

Analysnivå 2: 

MEDIETS 
PUBLIK mediets innehåll och form 

mediets tvång 

ekologisk struktur i me-

K0NSUKTI0N AV 
LOKALA MEDIER 

social struktur i mediets 
omgivning 
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Stationsanalysen sker med hjälp av en kombination av aggregerade 
individdata (olika stationers publiksiffror), olika områdeskarak-
teristika, statistikuppgifter om stationen (bl a innehåll i sänd
ningarna) och enkätdata angående stationen (fråga om hur station
erna arbetar med språklig anpassning).1) 

I denna stationsanalys diskuteras sålunda vilka egenskaper på 
olika nivåer som huvudsakligen förklarar en lokal radiostations 
attraktivitet. 

I individanalysen är frågeställningarna mer direkt kopplade till 
individernas egenskaper men i den finns också exempel på vad som 
kan kallas en kontextuell frågeställning; t ex: Vilken roll för 
radiolyssnandet spelar utbildning jämfört med geografiskt av
stånd från sändningsorten ? 

10.2 Variablerna i stationsanalysen 

Den ovan illustrerade modellen över vilka faktorer som har sam
band med konsumtion av lokala medier har i stationsanalysen fått 
följande konkretisering: 

MEDIETS TVANG 
Potentiell publik 

SOCIAL STRUKTUR I MEDIETS OMGIVNING 
Organisationsaktivitet 
Andel lågutbildade 

LOKALRADIOSTA
TIONENS PUBLIK 

MEDIETS LOKALA PROFIL 
Dialektprogram 
Andel lokal musik 

EKOLOGISK STRUKTUR I MEDIETS OM
GIVNING 

Antal invånare i sändnings-
området 

Figur 10:2 Specificiering av analysvariablerna i stationsanalysen 

1) Bakgrund till materialet och de olika indikatorerna återfinns 
i bilaga B. 
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De faktorer som antas påverka lyssnandet på de olika stationer
na har grupperats i fyra huvudkategorier: mediets lokala pro
fil, mediets tvång, ekologisk struktur och social struktur. 

10.2.1 Mediets lokala profil 

Mediets lokala profil, avser stationens utbud av a) dialektpro
gram dvs i vilken mån stationen har regelbundna sändningar 
på regionens dialekt och b) lokal musik, dvs musik inspelad 
eller direktsänd från stationens sändningsområde. 

Antagandet bakom betydelsen av variabelgruppen mediets lokala 
profil är att stationens utbud under året spelar en viss roll 
för stationens attraktivitet. Den sändningsstatistik som det 
ena måttet i variabelgruppen grundar sig på härstammar från 
samma år som de publiksiffror som ingår som beroendevariabler 
i analysen. Likaså gjordes enkäten där frågan om förekomst av 
program på dialekt ingår också under 1978/79. 

De mer specifika antagandena om varje variabel härrör ur den 
tidigare modellen om dimensioner i ett mediums attraktivitet. 

Den variabel som karakteriserar stationernas musikutbud avser 
liksom dialektvariabeln att mäta stationens grad av lokal iden
titet. Jag antar att en stor mängd lokal musik i sändningarna 
på samma sätt som förekomst av dialektprogram tyder på en strä
van att skapa identitet emellan lokalsamhället och stationen. 
Levande lokal musik hör också till ett av de områden som pub
liken uppskattar mest och tycker det sänds för litet av i den 
svenska lokalradion (Nilsson-Nordström 1978 b Westrell 1982). 

I den enkätundersökning som var en del av förarbetet till 
Jonsson et al (1980) ingick en fråga om förekomst av dialekt
sändningar. Frågan antas i min analys här även spegla sta
tionens kulturella närhet. En regelbunden programproduktion 
på dialektspråk bör tyda på ett försök att etablera en nära 
kontakt med lokalsamhället och detta borde då också ge utslag 
i form av större attraktivitet jämfört med stationer som inte 
alls sänder dialektprogram. 

Denna tanke framförs också i Lindblad (1982). Hon menar att 
igenkänning av regional färgning i språket direkt kan fånga 
uppmärksamheten hos lyssnaren (s 33). 
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De två variablerna lokal musik och förekomst av dialektsänd-
ningar betecknar jag som indikatorer på stationernas lokala 
profil. 

10.2.2 Mediets tvång: potentiell publik 

Under rubriken Mediets tvång har jag använt en variabel som in
direkt kan sägas vara indikator på Maletzkes begrepp ( Maletzke 
1963). Potentiell publik avser ett genomsnittligt mått på den 
andel av befolkningen som dels är vaken, dels har tillgång till 
en radioapparat vid de tidpunkter då lokalradiosändningarna ägde 
rum under de mätperioder som originaldata härrör ifrån. Denna 
variabel borde rimligtvis vara av central betydelse för lokal-
radiolyssnandet. I en av de PUB-rapporter på vilken min analys 
grundar sig (Nilsson-Nordström 1980:3-4) antas också denna va
riabel kunna förklara skillnaderna mellan olika läns publik
siffror . 

10.2.3 Ekologisk struktur: närhet 

Variationerna är stora vad gäller areal och invånarantal i de 
svenska lokalradiostationernas sändningsområden. Som exempel kan 
man jämföra Gotlands 3 000 km̂  och ca 55 000 invånare med Väster
bottens 55 000 km̂  och ca 240 000 invånare. Kritiska röster har 
höjts ända från lokalradions start mot att de större områdena 
inte kompenserats resursmässigt. Det kan antas att det är svårare 
att göra en attraktiv lokalradio för alla ju större området är 
som skall täckas. Storleken avser då inte bara ytan utan även be
folkningens enhet. Ett område med stort antal invånare rymmer 
oavsett den yta de tillsammans bebor - jämförelsevis en större 
variation i fråga om intressen, delkulturer och gruppsammansätt
ningar. Ett lokalt medium har då svårare att komma nära sin pub
lik. Som mått på närhet i den diskuterade bemärkelsen har jag i 
min analys använt sändningsområdets ivånarantal. I en rapport om 
språket i lokal radio visas att sådana skillnader i närhet också 
tycks ha direkta konsekvenser för "umgängestonen" mellan station 
och lyssnare ( Lindblad 1982:29). En mindre station kan antas ha 
en mer språkligt informell ton. 

10.2.4 Social struktur 

I de tidigare analyserna av det material jag använder är det för
utom utbildning främst en sociologisk variabel som visat sig ha 
samband med lyssnandet på den individuella nivån. 
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Mötesaktiva människor lyssnar i högre grad på lokalradio. I 
analysen har därför tagits med aggregerade data för detta på 
så sätt att varje station karakteriserats utifrån andelen 
mötesaktiviteter samt andelen lågutbildade i sändningsområdena. 

10.2.5 Beroendevariablerna 

I analysen har jag använt tre beroendevariabler: total publik 
för de olika lokalradiostationerna (genomsnittlig andel i be
folkningen som har hört lokalradio någon gång en genomsnittlig 
varadag), lågutbildad lokalradiopublik (avvikelse från den to
tala publikens lyssnande i gruppen lågutbildade) och äldre pub
lik (avvikelse från den totala publikens lyssnande i gruppen 
65 år och äldre). Utgångspunkten för analysen är de variationer 
i lyssnarsiffror som redovisas i tabell B: 2 i bilaga B. Som 
exempel på variationerna kan här nämnas Radio Stockholm med en 
total publik på 40% och en publik bland lågutbildade på 41% 
jämfört med Radio Gotlands 64% respektive 71%. Frågeställningen 
i analysen är nu hur väl de olika förklaringsfaktorerna jag dis
kuterat kan belysa skillnaderna och vilka som betyder mest. 

10.3 Metod i stationsanalysen 

Analysen av lokalradiostationernas publik har skett i två steg. 
I det första har den relativa betydelsen av de analysvariabler 
som presenterats i figur 10:2 undersökts för var och en av de 
tre beroendevariablerna; total publik, lågutbildad publik samt 
äldre publik. I det andra steget har en kausal modell prövats 
för var och en av de tre beroende variablerna. Den kausala mo
dellen har i alla tre fallen grundats på de viktigaste variab
lerna enligt det första steget i analysen. I båda analysstegen 
har jag använt LISREL (Linjära Strukturella Relationer) som är 
en av Jöreskog-Sörbom (1981) utvecklad analysmodell för multi-
variat statistisk analys av relationer mellan variabler. LISREL 
bygger på strukturella ekvationsmodeller och kan anses som en 
jämförelsevis avancerad statistisk metod. Här skall jag endast 
ange några grunddrag i metoden som kan anses nödvändiga att 
känna till för resonemanget. 

Fördelarna med LISREL-metoden kan sägas vara att; 
(a) LISREL kombinerar de två huvudtraditionerna i multivariat-

analys: faktoranalys och stiganalys (Rosengren 1982:20). 
Detta åstadkoms genom att LISREL består av två delar: en 
"inre" mätmodell och en "yttre" strukturell ekvationsmodell, 
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(b) LISREL ger en simultan lösning av de ekvationssystem som 
den inre och yttre modellen bygger på. Detta gör att man vid 
en stiganalys får mer "rena" eller "självständiga" parameter
skattningar sim mått på de mekanismer som ligger bakom de ob-
severade variablerna (Jöreskog-Sörbom 1981:1.1). I en stig
analys med hjälp av vanlig multipel regression är effektpara
metrarna däremot skattade genom en uppdelning av den kausala 
modellen i ekvationssystemet som löses var för sig. 

Grundantagandet i LISREL är att det finns en kausal struktur 
mellan en uppsättning latenta (ej observerade) variabler. 
Dessa latenta variabler ses som underliggande orsaker till de 
observerade variablerna. 

Mätmodellen (den "inre" modellen) specificerar hur de latenta 
variablerna "visar sig" i form av de observerade variablerna. 
Mätmodellen ger således en beskrivning av de observerade vari-
blernas mätegenskaper. 

Den strukturella ekvationsmodellen (den "yttre" modellen) anger 
bl a relationenerna mellan de latenta variablerna och de kausala 
effekterna dem emellan. Jag har i min analys endast använt 
strukturmodellen eftersom mätmodellen i princip saknar mening 
i det fall man som här arbetar endast med en indikator på de 
"latenta " variablerna. (Det sistnämnda uttrycket blir inte 
heller riktigt adekvat i dessa fall.) 

Nackdelarna med LISREL kan bl a beskrivas som a) relativt stränga 
krav på modellantagandena (normaIfördelade obsevationer och inter-
vallskalenivå) samt b) i en del fall svårtolkade mått för modell
anpassningen och c) en för närvarande hög datorkostnad. För de 
data jag använt för lokalradiostationsanalysen är skalnivåkravet 
uppfyllt. Normalfördelningskravet däremot är svårare att uppfylla 
p g a det låga antalet undersökningsenheter. Antagandena kan 
dock här ses som rimliga med hänsyn till att variablerna i ana
lysen utom i något undantagsfall inte tycks uppvisa anmärknings
värda skevheter (se bilaga B) 

10.4 Resultat av stationsanalysen 

I det första steget av analysen har de sex oberoende variablerna 
analyserats mot var och en av de tre beroendevariablerna (måtten 
på publikstorlek) enligt en multipel regressionsmodell som i 
figuren på nästa sida. 
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LOKALRADIO 
STATIONERNAS 
PUBLIK 

NÄRHET(antal invånare) 

SOCIAL STRUKTUR I 
(organisationsaktivitet) 

LOKAL IDENTITET II 
(andel lokal musik i 
sändningarna) 

LOKAL IDENTITET I 
(förekomst av dialekt-
program) ; 

MEDIETS TVANG (poten-
tiell publik) 

SOCIAL STRUKTUR II 
(andel lågutbildade 

Figur 10:3 Modell för direkta effekter av faktorer som antas bestämma 
lokalradiostationernas publik. 

Syftet med analysen enligt figur 10:3 har endast varit att 
avgöra vilken relativ betydelse de oberoende variablerna har 
för att bestämma storleken på den beroende variabeln. De tre 
analyserna sammanfattas i tabell 10:L 

Tabell 10:1 Sex oberoende variablers direkta effekt pä lokalradions 
totala , lågutbildade och äldre publik, samt multipel 
korrelationskoefficient för de tre beroende variablerna (R2). 

Total Lågut- Äldre 
publik bildad publik 

publik 

Antal invånare -.24 -.25 -.18 

Förekomst av dialektprogram .48* -.00 -.41** 

Andel lokal aaisik -.22 .33* .39** 

Organisationsaktivitet .30* .19 .14 

Andel lågutbildade -.04 -.12 .21 

Potentiell publik .22 .56*** .45*** 

* = p< .2 R2= .40 R2= .52 R2= 46 

» li
 ti 1
^
 

*** - p<_ .05 
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Eftersom antalet undersökningsenheter är litet är signifi-
kanskraven höga. Även med ett så liberalt krav som p< .2 är 
det bara enstaka av variablerna i varje analys som har någon 
säkerställd effekt på publikstorleken. För den totala publiken 
är det förekomst av dialektprogram i stationens sändningar och 
organisationsaktivitet i sändningsområdet. Signifikanta effekter 
på den lågutbildade publikens storlek har andelen lokal musik i 
sändningarna samt den potentiella publikens storlek. De faktorer 
som huvudsakligen tycks bestämma den äldre publikens storlek är 
desamma som för den lågutbildade med tillägget att stationer där 
det förekommer sändningar på dialekt inte tycks attrahera den 
äldre publiken. 

En tolkning av den potentiella publikens avsevärt mindre betyd
else för det totala lyssnandet kan vara följande; I den totala 
publiken finns även de medel- och högutbildade, yngre, medel
ålders etc. Siffrorna antyder att deras lyssnande kan antas mer 
selektivt, dvs inte bara bero på "bekväma" tider och om man har 
en radio i närheten (vilket är de faktorer som definierar den 
potentiella publiken) utan även på ett aktivt val att lyssna. 

Förutom att slutsatser försvåras p g a antalet undersökningsen
heter är naturligvis modellen i figur 10:3 orealistisk i den 
meningen att de oberoende variablerna inte tänks påverka var
andra. För att undersöka hur de gör det krävs en kausal modell. 
I nästa steg i analysen provas en sådan. För att förenkla reso
nemanget har endast en variabel från huvudkategorierna "sta
tionens lokala profil" och "social struktur" medtagits. Valet har 
skett utifrån resultatet i det första steget i analysen. Det 
betyder att "Förekomst av dialektsändningar" fått tjäna som 
indikator på lokal profil i analysen av den totala publiken 
och "andel lokal musik" i de två övriga. Som mått på social 
struktur har i alla tre analyser använts "organisationsakti
vitet". 

Principen för kausalanalysen redovisas nedan i figur 10:4 
medan resultaten för var och en av analyserna presenteras i 
bilaga B, s 221-223. 

Modellerna har ritats enligt konventionerna för LISREL. Så
lunda betecknar cirklar latenta variabler medan rektanglar 
betecknar observerade variabler. Siffran "1" vid pilarna från 
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de latenta till de observerade variablerna visar att de observé-
rade variablerna antagits fungera som direkta mått på de latenta 
variablerna. Detta i sin tur betyder som tidigare nämnts att jag 
endast använt den strukturella ekvationsmodellen i LISREL, inte 
mätmodellen. 

LISREL-programmet är utformat så att det utifrån bl a de standar
diserade residualvärden som erhålls från de strukturella ekva
tionerna är möjligt att formulera tilläggsvillkor i antagandena 
för att få en bättre anpassning mellan data och modell. De 
ändringar av detta slag som jag infört, jämfört med den ur
sprungliga modellen, har betecknats med streckade pilar. I 
samtliga tre modeller visar de heldragna pilarna på antagandet om 

a) direkta effekter av närhet, social struktur, mediets tvång och 
stationens lokala profil på lyssnandet » 

B) indirekta effekter av närhet (via socialstruktur, mediets 
tvång och stationens lokala profil) samt av social struktur 
mediets tvång. 

Organisations
aktivitet 

tal 
vånare 

(Social 
istruktu: 

Närhet Publik 

Stationens 
lokala 
profil 

Potentiell 
publik 

) Andel lyss
nare i befolk
ningen 

Lokal musik alt 
förekomst av 
dialektprogram 

Figur 10:4 Grundmodell för kausal analys av lokalradiostationernas 
publik 
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Antagandena om hur variablerna direkt påverkar stationernas 
publik har framgått av det inledande avsnittet. Närhetsfak
torn antas ha en indirekt påverkan på flera sätt. Först antas 
en måttligt positiv effekt genom att organisationsaktiviteten 
i befolkningsrikare områden kan antas något större än i mindre. 
En negativ effekt av invånarantalet antas uppkomma genom att be
folkningsrika områden kan antas ha en mindre potentiell publik 
än andra (fler yrkesarbetande, färre hemarbetande). Slutligen 
kan man också anta en viss negativ effekt av invånarantal via 
stationens lokala profil. Det är troligt att lokalradiostatio
nerna i områden med många invånare både har mindre tid till och 
bas för att skapa en speciell lokal profil, exempelvis genom 
produktion av lokal musik. Den sociala strukturen, mätt i orga
nisationsaktivitet, antas också ha en indirekt negativ effekt 
genom att områden med hög andel organisationsaktiva kan antas få 
en något mindre potentiell publik. 

Resultatet av analysen visar att vissa modellantaganden visar 
sig osäkra, medan andra får stöd om man beaktar de statistiska 
signifikanstester som fås för effektparametrarna i analysen. 
En avvikelse är naturligtvis också den korrigering av modellen 
som införts genom LISREL-programmets identifiering av svaga länkar 
i anpassningen av modell och data. För analysen av den totala pub
liken innebär det att det visar sig finnas en stark positiv kopp
ling mellan områden med stor potentiell publik och lokalradions ut
bud av sändningar på dialekt. För den lågutbildade och äldre 
publiken innebär korrigeringen att det verkar finnas ett negativt 
samband mellan hög organisationsaktivitet i sändningsområdet och 
utbudet av lokal musik i lokalradion. Inget av dessa tillägg till 
modellens grundstruktur är direkt tolkningsbart i kausala termer. 
De får antas vara empiriska samband som beror av inverkan av andra 
variabler som inte medtagits i analysen. Efter införandet av till-
läggsantagandena ger analysen i alla tre fallen en signifikant 
helhetsanpassning mellan modell och data. 

Den bästa förklaringsgraden fås i analysen av den lågutbildade 
publiken, över hälften av variationen i dess storlek förklaras 
av de variabler som ingår i analysen. Variationen i den totala 
publiken förklaras sämst. Förklaringsgraden för den äldre publiken 
ligger fyra procent och för den totala tio procent lägre. 

I tabell 10:2 presenteras analysresultaten genom att det för 
varje en av de tre beroendevariablerna angivits vilka direkta och 
indirekta effekter som de oberoende variablerna har. 
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Tabell 10: 2 Direkta, indirekta och totala effekter pä den totala 
(a), làgutbildade (b) och äldre (c) lokalradiopubliken. 
Enligt LISREL-analys, bilaga B s 221-223. 

a) den totala publiken 

Antal Org-
invånare akt 

Pot 
publik 

Förek 
av dial 

Andel 
lokal 

program musik 

Direkt effekt -.16 .40 .21 .37 

Indirekt effekt -.19 -.17 .23 -

Total effekt -.35 .23 .44 .37 

b) den làgutbildade publiken 

Antal 
invånare 

Org -
akt 

Pot 
publik 

Förek 
av dial 
program 

Andel 
lokal 
musik 

Direkt effekt -.17 .19 .53 .32 

Indirekt effekt -.29 -.34 - -

Total effekt -.41 -.15 .53 .32 

c) den äldre publiken 

Antal 
invånare 

Org-
akt 

Pot 
publik 

Förek 
av dial 
program 

Andel 
lokal 
musik 

Direkt effekt -.35 .11 .24 .38 

Indirekt effekt -.18 -.26 - -

Total effekt -.53 -.15 .24 .38 

Anm: Direkta effekter > + 22 innebär stöd för modellantagandena. 

Om man ser på de egna direkta effekterna av varje variabel så 
återfinns samma mönster som i analysens första steg. Signi
fikanta effekter på publiken som helhet fås av organisations
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aktivitet i sändningsområdet och av förekomsten av dialekt-
program. Den lågutbildade publikens storlek samvarierar klart 
med potentiell publikstorlek samt med andelen lokal musik i 
stationernas sändningar. Samma mönster gäller för den äldre 
publiken med det tillägget att här har också invånarantalet 
i området en klar egen effekt. 

Den kausala analysen visar på indirekta effekter som delvis 
ändrar bilden. Den största skillnaden gäller invånarantalets 
betydelse som p g a indirekta effekter får stor verkan i alla 
tre fallen. Till största delen består den indirekta effekten 
av närhet i att befolkningsrika områden har mindre potentiell 
publik vilket drar ned publiksiffrorna (och vice versa för 
områden med lägre befolkningstal). Totalt sett är närhet den 
variabel som har den största effekten på den äldre publiken. 
För den lågutbildade publiken är invånarantalet den näst mest 
betydelsefulla faktorn efter potentiell publik. 

Generellt sett, utifrån de totala effekterna, är det antal 
invånare, potentiell publik samt lokal musik (dialektprogram 
för den totala publiken) i sändningarna som har den största 
betydelsen för publikstorlekarna. 

Organisationsaktivitet har däremot en egen direkt effekt av 
betydelse endast i fråga om den totala publikens storlek. 
Detta härrör rimligtvis ur det förhållandet att siffrorna för 
andelen organisationsaktiva inom de olika områdena inte i så 
stor utsträckning grundar sig på den äldre och lågutbildade 
delen av befolkningen. 

Av den fullständiga redovisningen av analysen, s 221 - 223 
framgår att det är ett modellantagande som inte får stöd i 
någon av analyserna. Det är närhetens inverkan på den sociala 
strukturen, här mätt med organisationsaktivitet. Innebörden 
är att i de fall organisationsaktivitet har något samband 
med de övriga variablerna så är det en egen direkt effekt. 

En sista summerande slutsats är att stationens lokala profil 
haft en klar effekt både för den totala och för den lågutbil-
dade/äldre publikens storlek. De olika mått som använts visar 
sig dock ha olika effekter beroende på i vilken analys de används. 
I områden där sändningarnna innehåller dialektprogram tycks 
den äldre publiken mindre än i andra och andelen lokal musik 
hgr enligt tabell 10:2 samma relation till den totala publiken. 
Det finns ingen korrelation mellan de båda måtten på lokal 
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profil (se bilaga B,s 216) så det troliga är att även andra 
karakteristika hos stationer som utmärks av sändningar med 
lokal musik eller dialekt har betydelse för de resultat som 
kommit fram här. 

Tillsammantaget kan nu frågan ställas om resultatet av de 
tre analyserna i detta kapitel betyder att social struktur 
(t ex utbildning och mötesaktivitet) inte har någon betydelse 
för publikstorleken? Svaret är att på den analysnivå som variab
lerna här är mätta kan denna slutsats i och för sig dras. Fråge
ställningen är här: "Vilka faktorer påverkar storleken av 
lokalradiostationernas publik?" och inte "Vilka faktorer på
verkar mängden lyssnande på lokalradion bland invånarna? Även 
om den sociala strukturen har en viss inverkan kan vi med den 
första frågeställningen för ögonen svara att områdets storlek, 
stationens lokala profil, potentiell publik - och för den totala 
publiken - mötesaktivitet är viktigare förklaringsfaktorer än 
vad utbildningsnivån är. Med den andra frågeställningen är det 
däremot mycket troligt att det inom varje område ändå är t ex 
utbildning som spelar en avgörande roll för det individuella 
lyssnandet. 

För att pröva denna andra frågeställning om vad som påverkar 
det individuella lyssnandet gör jag i nästa kapitel en analys 
på individnivå av lokalradiolyssnandet i Västerbotten. 
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11 ANALYS PÀ INDIVIDNIVÅ AV LOKALRADIOLYSSNANDET 

11.1 Variablerna i analysen 

I detta avsnitt undersöks bl a om den betydelse som närhets
variabeln Visade sig ha i analysen av lokalradiostationernas 
publik också gäller på individnivå. I undersökningen av lyss
nandet på den danska regionalradion fann Linné-Lund-Svendsen 
(1980:15ff) att lyssnandet var större i mindre kommuner och 
kommuner med mindre urbaniseringsgrad. Resultatet gällde hela 
materialet medan sambanden var motstridiga för de olika regi
onerna. övriga huvudförklaringar till det individuella lyss
nandet menade man var utbildning och lokalpolitiskt intresse. 
Som nämnts tidigare är organisationsaktivitet, sysselsättning 
och levnadsvanor (t ex tillgänglig tid för lyssnande) några 
andra individuella förklaringsvariabler. 

Västerbottensundersökningens data samlades huvudsakligen i 
ett annat syfte och materialet medger därför endast en be
gränsad kontroll av de tidigare antagandena. Följande variabler 
har inkluderats i analysen: 

- utbildning 

- sysselsättning 

- organisationsaktivitet 

- aktivt intresse för lokalradio 

Som indikatorer på närhetsfaktorer har tre nya mått skapats för 
varje individ: 

- boende i kommunens centrumförsamling eller i kommunens peri
feri 

- avstånd från Umeå (där lokalradiostationen ligger) 

- kommunstorlek 

Den oberoende variabeln "Aktivt intresse för lokalradio" har 
medtagits för att något kunna belysa inverkan av personligt 
intresse och engagemang. Detta är alltså, ett exempel på en mer 
psykologisk eller socialpsykologisk egenskap än de övriga vari
abler som hitills analyserats. 
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I tabell 11:1 visas att fem av variablerna har relativt starka 
samband med lokalradiolyssnandet. 

Tabell 11:1 Olika faktorers samband med lokalradiolyssnande 
enligt Västerbottensundersökningen. 

variabel korrelation med 
lokalradiolyssnande ̂  

sign2) 

Avstånd från sändningsorten -.13 

(Umeå) 

Avstånd från koimnuncentrum -.12 
(centrum-periferi) 

Kommunstorlek .06 

Sysselsättning .09 

Utbildning .15 

Aktivt lokalradiointresse .13 

Organisationsaktivitet .06 

X 

XXX 

xxxx 

xxxx 

X 

1) Spearmans rangkorrelationskoefficient 

2) xxxx = p£ .001 
xxx = p _< .01 
X = p< .02 

Kommunstorlek och organisationsaktivitet är ej signifikant 
korrelerade med lyssnandet. För att begränsa den vidare ana
lysen har dessa variabler därför uteslutis i det följande. 

11.2 MCA-analys av faktorer som inverkar på det individuella 
lokalradiolyssnandet 

Genom en så kallad MCA-analys (Multiple Classification Analysis) 
har den relativa effekten av de tidigare presenterade variab
lerna undersökts. Analysen ger för det första ett sammanfattande 
mått på hur mycket de ingående variablerna tillsammans förklarar 
av variationen i den beroende variabeln. Vidare framgår det av 
analysen storleken av de enskilda variablernas effekter på den 
beroende variabeln, dels ensamma (ETA-värdet) , och dels efter 
anpassning till övriga variablernas inverkan (BETA-värdet). 
Analysresultatet presenteras i tabell 11:2. Av tabell 11:2 fram
går också avvikelserna från det genomsnittliga lyssnandet inom 
varje variabelkategori. 
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Tabell 11:2 MCA-analys av lyssnandet pä lokalradion efter avstånd från Umeå, 
bostadsort i komnuncentrum eller utanför, utbildning, aktivt in
tresse för lokalradio och huvudsaklig sysselsättning. 

Genomsnittlig andel 
som lyssnar "alltid/ 
nästan alltid" • 
"ganska ofta" » .56 

VARIABEL OCH KATEGORI N EJ KORRIGERAD 
AVVIKELSE 

ETA AVVIKELSE BETA 
KORRIGERAD FÖR 
DE ÖVRIGA VAR. 

Avstånd från Umeå 

1 litet 114 -.10 -.09 

2 medel 106 .10 .09 

3 stort 143 .01 

.15 

.01 

.14XXX) 

Centrum-periferi boende 

1 centrum 280 -.03 -.03 

2 periferi 36 .09 

.10 

.08 

.09**) 

Utbildning 

1 låg 198 .02 .03 

2 medel 95 .05 .04 

3 hög 

Aktivt intresse för 
lokalradio 

73 -.12 
.13 

--12 ^ l2xx) 

1 litet 311 -.03 -.04 

2 stort 55 .15 

.12 

.20 

17xxxx) 

Sysselsättning 

1 yrkesverksamma 225 .04 .05 

2 arb i hushåll 22 .12 .09 

3 pensionärer 79 -.07 -.10 

4 stud och övriga 40 -.16 

.15 

-.14 

.le***) 

Multipel R2« .09 
Multipel R - .30 
Signifikans p< .001 

XX - p< 0.1 
XXX - p£ 0.05 

xxxx » p< 0.001 
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Den största effekten erhålls av i tur och ordning aktivt lokal
radiointresse, sysselsättning, avstånd till sändningsorten, ut
bildning och avstånd till egna kommunens centrum. Variablerna för
klarar tillsammans inte mer än knappt tio procent av variation
erna i lokalradiolyssnandet i Västerbotten. I stort sett tycks 
variablerna verka oberoende av varandra. Detta framgår av att 
inga större skillnader i eta- och betavärden uppträder. Små 
förändringar finns dock mellan eta- och betavärdena och rang
ordningen av variablernas betydelse ändras dessutom på följ
ande sätt: 

Tabell 11:3 Rangordning av styrkan i variablernas samband 
med lokalradiolyssnande före (ETA-värden) och efter 
(BETA-värden) anpassning till de andra variablemas 
inverkan. 

Egen, direkt effekt BETA 

Aktivt lokalradiointr .17 

Sysselsättning .16 

Avstånd till sändn-ort .14 

Utbildning .12 

Centrum-periferi .09 

Skillnaderna mellan variablernas effekter är inte stora och man 
skall vara försiktig med slutsatser av förändringarna i tabell 
11:3. Det kan emellertid noteras att aktivt intresse för lokal
radio får den största egna effekten på lyssnandet då övriga 
variabler konstanthålles. När lokalradiointresset får verka till
sammans med övriga variabler reduceras dock inflytandet och 
både avstånd till sändningsorten och individens utbildning blir 
mer betydelsefullt. 

Vad analysen visar är en precisering av närhetsfaktorns tid
igare konstaterade inverkan på publikstrukturen. Då mättes 
denna inverkan genom sändningsområdets invånarantal som om-
vändningen av hur nära stationen kunde sägas vara sina lyss
nare. Analysen av det individuella lyssnandet visar att det finns 
en motsvarighet på den individuella nivån till närhetens inverkan. 
Kommunstorleken tycks inte ha betydelse, däremot avståndet från 
sändningsorten och i något mindre grad om man bor i den egna kom
munens centrum eller i dess periferi. Detta tycks stå i motsats 
till de tidigare refererade danska resultaten men det bör obser
veras att dessa inte gällde lyssnandet inom de olika regionerna. 
Tolkningen av Västerbottensresultatet i fråga om närhetsfaktor
ernas betydelse är för det första att deras inverkan på lyssnandet 
är beroende av inverkan från de övriga variablerna i analysen. 

Ursprunglig effekt ETA 

Avstånd t s ändn-ort .15 

Sysselsättning . 15 

Utbildning .13 

Aktivt lokalradiointr .12 

Centrum-periferi .10 
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Inverkan av hur långt man bor från sändningsorten är kurvlinjär; 
lyssnandet är minst närmast sändaren, högre på medellångt av
stånd för att sedan avta för dem som bor längst bort. Inom kom
munerna finns en klar tendens att lyssnandet är störst i rand
områdena. En huvudförklaring av det lägre lyssnandet i och kring 
sändningsörten torde vara den relativt goda täckningen i lokal 
press av dessa områden. Â andra sidan betraktas ofta lokalradio
stationerna som orienterade mot centrum i sina län och då oftast 
sändningsorterna. Det svalnande intresset på längre avstånd från 
Radio Västerbottens sändningsort bör ses mot bakgrund av länets 
storlek och den låga befolkningstätheten. Dessa två faktorer 
torde göra att det blir omöjligt för stationen att kontinuerligt 
ge ett innehåll som är lika intressant för de avlägsna som för 
de nära delarna i länet. 

Centrum-periferi variabelns inverkan kan förmodligen också den 
förklaras med tillgångar till alternativa informationskällor. 
Främst är det då fråga om lokalpressen vars nyheter och repor
tage vanligen koncentreras kring utgivningsorten och för det 
andra större orter i det övriga utgivningsområdet. På så sätt 
tycks lokalradion sålunda fylla ett icke täckt informations
behov i kommunernas periferi. 

11.3 Sammanfattning av kapitel 10 och 11 

Som summering av analysen i detta avsnitt återknyter jag till 
den sammanfattande modell för individers konsumtion av lokala 
medier som beskrevs tidigare i figur 10:1. 

En övergripande slutsats är att storleken på ett lokalmediums 
publik förklaras dels av individuella egenskaper hos publiken, 
dels av mediets innehållsliga profil samt av strukturella egen
skaper i det omgivande lokalsamhället. På den individuella nivån 
tycks intresse och egenskaper som hör till den personliga situa
tionen spela något större roll än de kontextuella närhetsegen
skaperna. Analysen av mediet i dess omgivning pekar mot att det 
är mediets tvång (den potentiella publiken) tillsammans med med
iets närhet i lokalsamhället som är av störst betydelse. 

Analysen visar att lokalradion når en större publik generellt 
tack vare faktorer som till stor del är påverkbara. Innehållet 
i sändningarna kan påverkas genom aktivt engagemang i ett språk 
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sóm ligger nära publiken. För lågresursgrupperna betonar ana
lysresultatet vikten av koncentrerade sändningsområden och 
det berättigade i kritiken av den nuvarande organisationen 
(länsindelningen) med åtföljande stora krav på täckning av 
både stora geografiska ytor och/eller heterogena befolknings
grupper . 
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12 SAMMANFATTNING AV DEL III 

Genom en sammanfattande jämförelse mellan flera lokala mediers 
publikstruktur har konstaterats att dessa medier mer än andra 
tycks nå lågutbildade och i viss mån äldre. Samtidigt har jag 
med data från kabel-tv-försöket i Kiruna visat att informations
klyftehypotesen kan få stöd trots resultat som till synes inne
bär positiva samband mellan medieexponering och "demokratiska 
effekter" i form av ökning i aktiviteter och kunskap. 

Utifrån ett resonemang om selektiv distribution har jag vidare 
hävdat att flera lokala medier har en viss inbyggd selektiv meka
nism som gör att de når lågresursgrupper bland publiken i hög 
grad. Denna inbyggda mekanism består i att de lokala medierna 
ofta förekommer i ett mediesammanhang som hör till lågresurs-
gruppernas vanliga informationsrutiner. Ett exempel är lokal
radion, vars sändningar är insprängda i den populäraste radio
kanalen, och som med stor sannolikhet "tar över" sin publik 
från denna (Nilsson-Nordström 1980:19). 

Genomgången av några modeller för informationsinhämtande har 
lett till hypotesen att en diskussion och tolkning av publik
strukturen i lokal radio och tv måste innefatta mer än utbild
ning och ålder som bestämmande faktorer för publikstorlekar. 
Utifrån modellerna antogs sådana faktorer, förutom vad som 
kallats mediets tvång, vara av psykologisk, social och ekologisk 
art. I den empiriska analysen har den uppställda modellen 
provats på två nivåer, dels med lokalradiostationer, dels med 
individer som undersökningsenheter. 

Båda analyserna bekräftar antagandet att variabler inom de 
nämnda faktorerna har egna effekter var för sig. Den antagna 
effekten av sändningsområdenas storlek tycks dock till stor del 
förklaras av den indirekta negativa påverkan som erhålls genom 
att områdesstorlek också har samband med den potentiella pub
likens storlek. I stationsmaterialet har stationernas lokala 
profil ett tydligt samband med publikstorlek t ex så att stati
oner med stort utbud av lokal musik når ut till den lågutbildade 
publiken i högre grad än andra stationer. Utbildningsnivå som 
områdeskarakteristik har en underordnad betydelse i analysen 
på stationsnivå. De data som används är aggregerade och torde 
dölja de individuella mönstren inom varje område. Detta an
tagande får stöd i den individuella analysen av lyssnande som 
görs på data från Västerbotten. I denna visar sig intresse 
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för lokalradio, sysselsättning och boendeavstånd från sänd
ningsorten ha störst betydelse för om man lyssnar mycket eller 
litet. Även utbildning har en tydlig inverkan. 

I förhållande till den i inledningen beskrivna idealdemokratiska 
modellen kan följande slutsatser dras av genomgången. Eftersom 
många nås av och exponeras för de nya lokala medierna så är 
en förutsättning uppfylld för att medierna ska bidra till ett 
närmande till de demokratiska målen; förutsättningen att så 
många som möjligt har en chans att delta i den offentliga de
batten, att vara informerade. Två problem uppstår i detta sam
manhang: ett som rör exponeringens effekter och ett som rör 
betydelsen av närhet för denna exponering. 

Förutsatt att det innehåll som finns i lokala medier i rimlig 
utsträckning är av angelägen samhällsinformativ art så har re
sonemangen ovan giltighet bara om exponeringen för de lokala 
medierna är kopplad till ett tillägnande av innehållet. Tidigare 
undersökningar och även mina data visar att det ofta inte är så. 

Det andra problemet i ett idealdemokratiskt perspektiv är att 
data över vad som påverkar exponeringen tycks visa ett starkt 
samband med närhet i förhållande till stationen. Detta gäller 
både om närhet mäts som sändningsområdenas invånarstorlek och 
om närhet mäts som hur långt från stationen man bor. Detta 
betyder att lokala mediers positiva bidrag till demokratiska 
mål via publikstrukturen kan antas vara verksamma bara under 
förutsättning att de inte motverkas av ekologisk-strukturella 
mekanismer. 

Det är svårt att försöka relatera diskussionen om publikstruk
tur till den kritiska modellen. Eftersom detta sätt att beskriva 
verkligheten mer rör en makro- eller en samhällsnivå utgör data 
om mediers publikstrukturer inte direkta indikatorer på modellens 
lämplighet på samma sätt som då det gäller den idealdemokra
tiska modellen. Den senare modellen kan anses som i högre grad 
relaterad till individers positioner och relationer i samhället. 

Några reflexioner om sambandet mellan publikstruktur och den 
kritiska modellen kan ändå göras. Det resonemang om informa
tionsklyftor som relaterats och fått stöd, kan betraktas som 
en specificiering av de mekanismer som gör att massmedier, så
väl nationella som lokala, medverkar till att vidmakthålla 
hegemonin i samhället. Med detta menas då inte att de är redskap 
i någon speciell makthavares tjänst, utan snarare att de p g a 
det ekonomiska systemet påtvingade form-, innehålls- och distri-
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butionsmönster kommer att verka för informations- och kommuni-
kationsklyftor. 

En annan reflexion rör min diskussion om nödvändigheten av 
selektivitet för att åstadkomma förändringar i verkningarna av 
masskommunikation och annan informationsspridning. Ur den 
kritiska modellens synvinkel måste en sådan selektivitet ses 
som ett villkor för förändring mot en annan typ av offentlighet 
än den borgerliga. Anledningen är att det för den enskilda 
människan generella och abstrakta i det mesta av masskommuni
kationens utbud kan ses som en konsekvens av bristen på selek
tivitet dvs ambitionen eller normen att nå alla med samma bud
skap. 



DEL IV 
DELTAGANDE 
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13 DELTAGANDE OCH DEMOKRATI 

I denna del (kapitel 13-18) kommer jag att undersöka före
komsten och arten av deltagande i kabel-tv-försöket i Kiruna 
samt i verksamheter med lokal- och närradio. Syftet är att 
ge grunden för en bedömning av huruvida deltagandet i lokala 
medier kan sägas medverka till de demokratiska målsättningarna 
i samhället så som jag tecknat förhållandet mellan medier och 
deltagande i den idealdemokratiska och den kritiska modellen. 
Här, i kapitel 13, diskuterar jag deltagande i medierna i för
hållande till de båda modellerna. I kapitel 14 redovisar jag 
sedan några betydelser av begreppet "participation" som har sam
band med deltagande i medierna. 

Kapitel 15 är ett försök till strukturering och bestämning av 
relationerna mellan begrepp som "participation","public access" 
och "feed-back". I kapitel 16 presenterar jag först några forsk
ningsresultat som rör människors deltagande i medierna och en 
begränsad empirisk uppföljning av dessa sker i den andra delen 
av detta kapitel. Där skisseras en modell för vad som påverkar 
deltagande i massmedier och jag gör också en prövning av model
len. Ett för den kritiska modellen centralt samband - det mellan 
deltagande och innehåll - diskuteras i kapitel 17 och del IV 
sammanfattas så i kapitel 18. 

13.1 Deltagande i lokala medier enligt den idealdemokratiska 
modellen 

I det tidigare omtalade projektet "Demokratisering genom lokal 
radio?" gjorde vi en genomgång av olika användningar av be
greppet "public access". Public access definierades som 

... de olika tekniker (sätt) som kan bidra till ... 
att fler än de anställda (dvs publiken) har möjlighet 
att delta i och/eller påverka utformningen i program
verksamheten (Jonsson et al 1980:36) 

Vi pekade då också på att diskussionen om detta begrepp 
måste föras i förhållande till två skilda aspekter av demokra
tisering!) : 

1) Som påpekats i del I s 10 , är begreppet "demokratisering" 
en delvis inadekvat konstruktion. Det används ändå här i 
syfte att kunna relatera till den diskussion som fördes i 
Jonsson et al (1980). 
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"demokratisering" av mediet och "demokratisering" genom mediet. 
"Demokratiseringen" av mediet innebär att människor får med
verka i medierna på olika sätt; genom att vara med i inslag; 
genom att komma med idéer och uppslag; genom att göra program. 
Den ovan citerade definitionen av public access avsågsom synes 
endast denna snävare betydelse av deltagandets samband med "demo
kratisering". 

Den andra aspekten av deltagande och "demokratisering" - "demo
kratisering" genom mediet - avser de effekter som deltagandet 
kan ha på informations- och kommunikationsvägarna i lokalsam
hället och de effekter som på sikt kan tänkas på de demokrat
iska processerna i stort i samhället. Exempel på den förra 
typen av effekter är t ex om möjlighet ges till kontinuerliga 
direktkontakter (exempelvis utfrågningar) med lokala politiker, 
direktsändningar från möten med kommunala organ etc. Som exempel 
på den senare typen av effekter kan tänkas att en intensiv med
verkan från medborgarnas sida i en lokal medieverksamhet kan 
verka aktiverande på andra delar av lokalbefolkningen som eljest 
inte deltar i det politiska livet. Båda dessa effekter är tänk
bara i medier utan deltagande, dvs som en följd av innehåll pro
ducerat av professionella medarbetare, men diskussionen här 
gäller i huvudsak konsekvenser av deltagandet från lekmän i med
ierna . 

Jag har tidigare refererat till Westerståhls uppdelning i tre 
beslutstekniker med vars hjälp demokratin upprätthålls enligt 
den idealdemokratiska modellen: representation, participation 
och antecipation (kapitel 2.3). Med hjälp av dessa kategorier 
är det också möjligt att beskriva tänkbara effekter av ett 
ökat medborgerligt deltagande i lokala medier. 

Ett ökat deltagande i lokala medier blir i sig ett positivt vär
de inte bara på grund av den höjda aktivitetsnivån utan även på 
grund av att representationen i mediet av samhällets åsikter, 
opinioner och intressen kan antas öka. Den demokratiska effek
ten av ett ökat deltagande i medierna sedd som "demokratisering" 
av mediet är alltså denna: 
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DELTAGANDE I 
LOKALA MEDIER 

HÖJD AKTIVITETSNIVÅ; 
FLER SOM UTTRYCKER SIG 

ÖKAD REPRESENTATION 
AV LOKALSAMHÄLLETS 
IDÉER, ÅSIKTER 
INTRESSEN I MEDIET 

Figur 13:1 Innebörden av demokratisering av mediet 

En förutsättning för att den ökade åsiktsrepresentationen 
ska komma till stånd är att den faktiska representationen 
av samhällsmedlemmar bland deltagarna i medieverksamheten är 
sådan att den verkligen speglar mer av åsikter etc än vad det 
normala journalistiska arbetet gör. Denna, den gängse journa
listiken, tycks enligt bl a Purhoff (1972) verka i konservativ 
riktning och i huvudsak spegla de etablerade samhällsintressenas 
värderingar och önskemål om innehåll. Orsakerna till detta kan 
sökas i monopolsituationen, som gäller för många medier, med
iernas interna organisation samt i rekryteringen av journalist
kåren. Även om det är rimligt att anta ett konservativt drag 
i medierna är det också viktigt att peka på förekomsten av 
motsatsen. Som exempel kan tas det ökande intresset för s k 
undersökande journalistik, anklagelser om vänstervridning i 
Sveriges Radios samhällsprogram osv. 

Ett ökat deltagande i medieverksamheten är inte enbart ett 
tekniskt- kvantitativt deltagande. Det arbete som läggs ned 
i produktion av program gäller inte bara det praktiska hant
erandet av utrustning eller inspelnings- och redigeringsteknik. 
Deltagandet innebär ju också att de människor som medverkar på 
olika sätt är engagerade i de problemställningar som behand
las och att det medieengagemanget nödvändigtvis leder till en 
djupare behandling av ett ämnesområde. 

Detta är en aspekt av deltagande och "demokratisering" genom 
mediet: att representationen blir bredare. Fler människor deltar 
och engageras på ett djupare sätt i diskussionen och behand
ling av olika problemställningar. Representationsbegreppet har 
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alltså här två dimensioner: en kvantitativ - mängden del
tagande - och en kvalitativ - spridningen och djupet i inne
hållet. En trolig konsekvens är då att engagemanget i med
ierna följs upp och får en naturlig fortsättning i någon form 
ute i samhällslivet, exempelvis i förenings- och organisations
arbete. I många fall är detta naturligtvis också basen för del
tagandet i medierna. Man är intresserad av en fråga genom ar
bete i någon förening exempelvis. Arbetet med att föra den 
frågan vidare i ett lokalt medium kan då fördjupa engagemanget 
och även kanske medföra samarbete med andra likasinnade. På 
detta individuella plan har deltagandet också en kunskaps-
höjande effekt. I första hand gäller detta deltagarna själva men 
även genom att de som tar del av produktionerna som lyssnare/ 
tittare får möjlighet att öka kunskapen kring den aktuella 
frågan. 

Ett ökat engagemang, ett ökat deltagande samt en kunskaps
höjning kan således leda till motsvarande effekter bland andra 
än deltagarna själva. På sikt är det möjligt att detta ökar den 
politiska aktiviteten generellt i samhället och att engagemang 
via organisationer och partier ger en bredare representation 
i olika beslutande organ. Man kan säga att systemets uppsätt
ning av kanaler för uppfångande av idé- och opinionsströmmar 
i befolkningen ökar. Därigenom ökar också sannolikheten för 
att antecipationen av befolkningens önskningar ska förbättras. 

Schematiskt kan det medborgerliga mediedeltagandets effekter, 
uttryckt som demokratisering genom mediet, åskådliggöras på 
följande sätt: 

Individnivå Organisations- Systemnivå 
nivå 

' DELTAGANDE I 
I LOKALA MEDIER 

återföring 

ÖKAT DELTAGANDE 
I POLITISKA 
LIVET,OPINIONS
BILDNING 

BREDARE 
REPRESENTATION 
I POLITISKA 
ORGANISATIONER 

KUNSKAP 
INTRESSE 
ENGAGEMANG 
BADE BLAND 
DELTAGARE 
OCH MOTTA
GARE 

FÖRBÄTTRAD 
ANTECIPATION OCH 
FÖRBÄTTRAD ARTI
KULATION AV MED-
BORGARVILJAN 

Figur 13:2 Innebörden av demokratisering genom mediet 
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Förutom dessa mer indirekta och långsiktiga effekter av medie
deltagande finns också en tänkbar mer kortsiktig effekt som 
rör de demokratiska processerna. Jag avser då den påtryckande 
funktion som ett visst programinnehåll kan ha på politiker 
och beslutsfattare. Nya frågor kan komma att tas upp eller 
gamla kan komma att behandlas med ny vinkling i och med att 
medierna öppnas för nya grupper. Beroende på frågans art och 
opinionens styrka kan frågans behandling i mediet få direkta 
konsekvenser i form av ändrade beslut eller i form av att nya 
frågor tas upp till diskussion. Det är naturligtvis ingen själv
klarhet att ett öppet deltagande i medierna är det bästa sättet 
att nå dessa effekter, Undersökningar av lokalradiostationerna 
i Sverige i Jonsson et al (1980:14ff) visar i och för sig att 
många stationer företräder en allemansradio. En lika klar profil 
finns dock för en "journalistradio". Med detta avses en medveten 
användning av professionell journalistik för att nå demokratiska 
mål. 

Sammanfattningsvis kan man säga att demokratisering av mediet 
kan vara förknippat med effekter på kort sikt. Det blir en 
större bredd i opinionsyttringarna och därigenom större möj
lighet att medborgarnas åsikter och önskningar leds vidare 
genom den politiska processen. Demokratisering genom mediet står 
för en aktivering på längre sikt som följd av mediernas öppnande. 

13.2 Deltagande i lokala medier enligt den kritiska modellen 

Synen på deltagande i medierna enligt den marxistiska grund
ade kritiska modellen karakteriseras av en viss dubbeltydighet. 
Å ena sidan betraktas de borgeliga politiska systemens upp
muntrande av dagens strömningar i riktning mot ökat deltagande 
som en institutionalisering av kritik mot och latent ifråga
sättande av systemet (Qvortrup 1980). Å andra sidan ses männi
skors deltagande i det offentliga kommunikationssystemet som 
en frigörande kraft i kampen för det borgeliga samhällets upp
lösande (Enzensberger 1970). 

Det senare synsättet kan också med Enzenberger beskrivas som 
en del i den polarisering i två mediestrategier - det borg
erliga och det socialistiska samhällets. I den ena strategin 
har medierna en repressiv, i den andra en emancipatorisk funk
tion. Uppdelning finns explicit i nr 12 av Enzensbergers 22 punk
ter i hans "Byggsats till en medieteori". 
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12. Sammanfattning 

Repressiv medieanvändning: 

Centralt styrt program 
En sändare, många mottagare 
Immobilisering av isolerade individer 
Passiv förbrukarattityd 
Avpolitiseringsprocess 
Produktion genom specialister 
Kontroll genom besittare eller byråkrater 

Emancipatorisk medieanvändning : 

Decentraliserade program 
Varje medborgare en potentiell sändare 
Mobilisering av massorna 
Interaktion mellan deltagarna, feedback 
Politisk skolning 
Kollektiv produktion 
Samhällelig kontroll genom självorganisation 

Relationen till borgerliga och socialistiska samhällen torde 
avse idealtyper av dessa (Enzensberger 1970:460). Enzenbergers 
uppdelning i borgerlig och socialistisk mediestrategi tycks inte 
idag vara helt liktydig med repressiv och emancipatorisk medie
användning. Likaväl som det går att finna socialistiska stater 
med olika former av repressiv medieanvändning kan man hitta 
exempel på emancipatorisk medieanvändning i borgerliga samhäl
len. 

13.2.1 Public access som lösning på ett klassiskt dilemma i 
det borgerliga samhället 

Public access och deltagande kan sålunda ses som ett utslag av 
den repressiva tolerans som det borgerligt demokratiska sam
hället har råd att hålla sig med. Samhället tolererar den ökade 
friheten till participation men bara till en viss gräns. Qvor-
trup summerar resonemanget genom att referera till bl a Habermas 
(1973). Denne menar att utvecklingen av närdemokrati i form av 
medinflytande, decentralisering och medägande är systemets för
sök att lösa de legitimations-, rationalitets- och motivations
kriser som är en följd av statens försök att komma till rätta 
med den grundläggande ekonomiska krisen. Som en reaktion på 
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legitimationskrisen utvecklas "motmakt"; rörelser i befolk
ningen som inte följer de centraliserade statliga styrpro
cesserna. Systemets "svar" är att även institutionalises 
motmakten: 

'Participation' - beteckningen på den institutiona
liserade motmakten - 'blir (—) genom lyckad admini
strativ begränsning av dess räckvidd och verkan en 
'produktivkraft' för systemstabilisering'. (Habermas 
1973, citerad i Qvortrup 1980). 

Genom hänvisnig till bl a Kant visar Qvortrup att det är ett 
klassiskt borgerligt dilemma som de moderna demokratierna idag 
söker lösa genom bl a public access. Den borgerliga samhälls
synen grundar sig på utopin om "det goda samhälletGrunden i 
förverkligandet i detta är "det offentliga resonemanget". Dagens 
verklighet hindrar dock uppnåendet av idealen; bl a kan klass
motsättningar och den rådande hegemonin hindra ett fritt men
ingsutbyte (även om det i en mening kan sägas att fritt menings
utbyte mellan motsatta grupper är en del av det öppna liberala 
samhället medan en del socialistiska samhällen knappast har 
denna öppenhet). När då i stället staten griper in för att 
realisera idealen genom att erbjuda participation dementerar 
den sin egen utopi. Ur samhällets synvinkel kan man sålunda 
tala om "the paradox of participation" (Berglund 1982:156). 

På samma gång som participationen är en stabiliserande kraft in
begriper den också källor till social förändring. Här kan vi 
igen tala om det dubbeltydiga som visar sig vid en analys av 
deltagandets samhällsstrukturella betydelse. Deltagandet kan 
vara ett svar på ett krav att få komma till tals, att nå "reell 
yttrandefrihet" (Ingelstam 1980:13) i samhällsdebatten. Det 
kan då medföra, när tidigare på olika sätt icke-hörda grupper 
mer kommer till tals, en möjlighet att dessa inte bara ser 
den uppnådda yttrandefriheten som ett mål. Deltagandet, arti-
kulationen av idéer, krav och opinioner kan bli ett krav på makt 
och social förändring på villkor som de styrande idet 
existerande samhället inte kan acceptera. 

13.2.2 Public access som emancipatorisk kraft - den proletära 
offentligheten 

Public access och participation tillhör inte den kritiska mod
ellens terminologi. Som framgått ovan ses begrepp av detta slag 
som uttryck för olika fenomen i det borgerliga samhällets reak
tioner på dagens kriser. I inledningen till detta avsnitt talades 
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det i citatet från Enzensberger om emancipatorisk användning 
av medierna. Ett annat begrepp i den kritiska modellen som 
direkt har att göra med diskussioner om begrepp som "public 
access", "participation" etc är "proletär offentlighet". Negt-
Kluge förklarar innebörden i begreppet så här: 

Proletär offentlighet och det begrepp som ligger till 
grund för detta, 'organiserad samhällelig erfarenhet', är 
i långa drag identiskt med det som i den marxistiska 
traditionen heter k£cuóme.dv&tande. och iitcuékamp. Men 
dessa senare begrepp betecknar resultat, inte förmed
lingen och uppkomstbetingelserna och deras enskilda 
elements konkreta sammanhang. Det vore omöjligt att 
deducera förmedlingens uppkomstbetingelser och konkreta 
sammanhang utifrån resultaten (Negt-Kluge 1974:55, 
citerad i Cheesman-Kyhn 1975:82). 

Den proletära offentligheten kan tolkas som det "utrymme" som 
behövs för att organisera arbetarklassens egna erfarenheter 
till det klassmedvetande som är ett nödvändigt villkor för 
klasskampen. Cheesman-Kyhn citerar Pittelkow (1974) som säger 
att proletär offentlighet är 

... klassens kollektiva utveckling av erfarenhet i 
kampen mot kapitalets objektiva tvång - i den gemen
samma praktiska bearbetningen av de omständigheter som 
i vardagstillvaron förhindrar utvecklandet av klassmed
vetande ,som på förhand organiserar erfarenheterna, som 
placerar skiljelinjer och motsättningar inom arbetar
klassen. Mellan män och kvinnor, mellan utbildade och 
outbildade, mellan arbetare på olika arbetsplatser. 
(Pittelkow 1974:33, citerad i Cheesman-Kyhn 1975:82) 

Arbetarklassens förmåga att organisera erfarenheter ("fantasin" 
enligt Negt-Kluge) är i det borgerliga samhället avskuren från 
verkligheten. Den är avskuren från det offentliga och förvisad 
till det privata. Den uttrycks och behandlas där som en vara 
(exempelvis konst, litteratur) som vilken som helst. Cheesman-
Kyhn betonar - att detta förhållande måste brytas i det av 
produktionsprocessen organiserade arbetarkollektivet. 

Det är i produktionsprocessen som arbetarklassen till
bringar merparten av sin vakna tillvaro, det är därför 
dessa erfarenheter som en proletär offentlighet måste 
organisera (Cheesman- Kyhn 1975:84). 
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Som exempel på organiserandet av proletärt offentlighetsarbete 
på senare tid ger Cheesman-Kyhn bl a LIP-arbetarna och Larzac-
böndernas organisering i Frankrike 1968-1973 samt arbetarnas 
begynnande självorganisering i Chile strax före militärkuppen 
1973. 

Vilken är då implikationen av teorin om proletär offentlighet 
för förhållningssättet gentemot den påbörjade och möjliga ut
vecklingen av dagens radio och television? Negt-Kluge kan sägas 
se en potentiell kraft i den tekniska utvecklingen och i möjlig
heterna att ändra strukturen i de offentligt-rättsliga medie
företagen. Men kritik och förändring av den traditionella tele
visionen kan inte ske på den borgerliga offentlighetens villkor 
skriver de : 

Problemet ligger i att kritik av televisionen överhuvud
taget inte låter sig formuleras i litterär eller publi
cistisk form, det vill säga i överensstämmelse med den 
borgerliga offentlighetens uttryckssätt. Produktion, 
som i den grad som televisionen är avhängig i sig själv, 
låter sig bara kritiseras genom produktion som är annor
lunda (Negt-Kluge 1974:128). 

Produktion som är organiserad och genomförd av människorna själva 
kan sålunda bli en aktiv del i kritiken mot vad Negt-Kluge be
nämner "programindustrin" dvs de nuvarande statliga och privata 
programbolagens sändningsverksamhet. 

Negt-Kluge berör också problemet med hur publiken ska kunna 
engageras som publik och som producenter i det innehåll som en 
ny kommunikationsstruktur skulle komma att bära. Hur ska, enkelt 
uttryckt, erfarenheterna från det egna arbetslivet och de egna 
livssammanhangen kunna konkurrera med programindustrins massiva 
utbud av ytligt behovstillfredsställande material? Hur ska den 
samhällskritik som förekommer i den vanliga televisionen kunna 
förvandlas från att vara en del av underhållningen till att bli 
en frigörande kraft? Negt-Kluges svar framgår av följande citat: 

Den rena avbildningen av verkligheten, t ex dokumenta
tionen av främmandegjorda arbetsprocesser, kolliderar med 
det faktum att folk bara förbinder lust med tillägnandet 
av sådana erfarenheter om de vet hur de aktivt kan för
ändra de plågsamma förhålladena. ( ) Ett liknande pro
blem gäller kritiken när den bara består i återgivande 
av omänsklighet. I det att den mobiliserar tittaren, 
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träffar den samtidigt på den erfarenheten att han, sitt
ande vid tv-apparaten, inte kan göra något för att för
ändra sakernas tillstånd (A a, s 129). 

För att kunna frigöra från de gränser, som mediet självt sätter 
för kritiken, menar Negt-Kluge, att det måste uppkomma ett växel
förhållande mellan tittare och sändning. För att åstadkomma denna 
frigörelse kommer det förmodligen att vara mer utvecklingsbe-
främjande med 

... ett multimedialt förhållande, alltså ett umgänge 
('samkvem') mellan televisionsinstitution och tittare, 
som möjliggör flera tv-kanaler, skriftlig kommunikation, 
telefonkommunikation, såväl som församlingar av tittare... 
(A a, s 129-130). 

Tre slutsatser kan dras av denna genomgång av den kritiska teo
rins syn på deltagande i medierna. 

- För det första måste man enligt denna modell vara klar över 
den speciella form av institutionalisering av system-kritik 
som samhällets öppenhet gentemot deltagande i olika former 
innebär. 

- För det andra finner flera företrädare för den kritiska mod
ellen onekligen en potentiellt frigörande kraft i de nya med
ierna och i ett folkligt kollektivt deltagande i dessa. Detta 
folkets egna produktionsarbete utgör också en förutsättning för 
kritik av dagens passiviserande, förljugna och av en inter
nationell programindustri producerade programutbud. 

- För det tredje får ett folkets deltagande i medierna bara ses 
som en del av en multimediestrategi i den kommunikationsprocess 
som utgör en oundgänglig del i frigörelse och medvetandegör
ande . 

Endast en mycket liten del av forskningen om lokala medier i 
Norden har varit inriktad mot studier av borgerlig offentlighet 
eller baserad på kritisk teori (se dock de tidigare citerade 
arbetena av Qvortrup 1980, 1982 samt också Andersen 1978). 
Detta medför att det är svårt att diskutera modellens giltighet 
i skenet av den empiriska forskning som finns tillgänglig.Till 
exempel saknas studier av lokala medier som relaterar mediernas 
innehåll till människornas erfarenheter och världsuppfattning. 
I kapitel 17 kommer jag dock att något diskutera skillnader i 
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innehåll mellan lokala medier där publiken medverkar och andra 
medier. 

13.3 Sammanfattning 

För att göra en jämförande sammanfattning av synen på deltagande 
i den idealdemokratiska och den kritiska modellen kan man summera 
genom att försöka härleda vilka krav de båda modellerna kan antas 
ställa på ett fungerande deltagande i lokala medier. I detta syfte 
sammanfattar jag för varje modell den syn som modellen kan sägas 
ge nyttan på eller snarare funktionen med ett deltagande. 

Den grundläggande avsikten med deltagandet enligt den ideal
demokratiska modellen kan sägas vara att låta medborgarnas 
åsikter, önskningar, krav etc få komma fram i en fri och öppen 
diskussion. Enligt modellen är detta grunden i den politiska 
process där följande steg är att politiska grupper sammanfattar 
och för vidare strömningarna i befolkningen till de valda 
ombuden som omsätter dem i politisk handling. De krav som dessa 
mål ställer på deltagandet i lokala medier kan sammanfattas som 
yttrandefrihet för alla som vill komma till tals i medierna. I 
princip skall var och en som på detta sätt vill göra sig hörd 
kunna göra det på lika villkor. Ett annat krav som blir menings
fullt i anslutning till den idealdemokratiska modellen är att 
de önskningar, verklighetsuppfattningar, politiska krav etc 
som kommer fram i medierna får en spridning som gör att de 
både får möjlighet att nå andra medborgare, diskuteras/jäm
föras med dessas uppfattningar, och också nå fram till de valda 
politiska representanterna. 

Ett tredje krav som kan sägas ligga i linje med den ideal
demokratiska modellen är att deltagandet, åtminstone i en vid 
mening, bör vara representativt för olika medborgargrupper. 

Deltagandets huvudsakliga funktion enligt den kritiska modellen 
kan uttryckas som att det ger två möjligheter. Genom människors 
egna deltagande i medierna ges möjlighet till, och förutsätt
ningen för, en kritik av den organisation, form och det innehåll 
som på olika sätt belastar dagens medier på ett sätt som miss
gynnar arbetarklassen och med den förbundna grupper. Deltagandet 
ger för det andra möjlighet till det spridande av denna klass' 
egna erfarenheter som är nödvändigt för medvetandegörande om 
och mobilisering mot det borgerliga samhällets olika former av 
förtryck. 



123 

Vilka krav ställer den kritiska modellens deltagandemål på del
tagandet i lokalmedierna? Ett sådant blir att deltagandet ska 
vara tillgängligt på ett sätt som gör att det i annan utsträck
ning än vad som är möjligt annars möjliggör för arbetarklassen 
och speciellt missgynnade grupper inom den att kunna kommuni
cera erfarenheter och krav. Ett annat krav på mediedeltagandet 
för att det ska bidra till den kritiska modellens målsättningar 
blir att innehållet bryter mot den borgerliga offentlighetens 
kategorier; att det t ex genom deltagandet verkligen kan for
muleras och uttryckas grundläggande kritik och krav på föränd
ring av rådande förhållanden. 
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14 NAGRA ASPEKTER AV PARTICIPATIONSBEGREPPET 

Hittills har begreppen deltagande, public access, par
ticipation etc använts fritt och orelaterade till varandra 
i detta arbete. I nästa kaptiel (15) är avsikten att struk
turera i den begreppsflora som förekommer kring dessa feno
men. Innan dess ska jag göra två avgränsningar eller snarare 
bestämma två utgångspunkter. Den ena är allmän och rör det 
samhällssystemsammanhang till vilket diskussionen om delta
gande är begränsat. Den andra är mer specifik och kräver lite 
utförligare behandling: mediedeltagandets anknytning till del
tagande i samhällslivet. Det rör sig om några vanliga betydel
ser av participationsbegreppet som har direkt samband med dis
kussionen om deltagande i medierna. 

Den första utgångspunkten är då helt enkelt att diskussioner 
om förekomsten av "öppna kanaler", "allemansradio", "bandverk-
städer" etc måste relateras till samhällssystemet, till stats
skicket och till den socio-kulturella omgivningen. Hur begrepp 
av detta slag ska definieras och tolkas är starkt beroende av 
hur individernas rättigheter i förhållande till staten defi
nieras i varje enskilt politiskt system (Berrigan 1979:18). 
Synen på mediernas roll i en participativ demokrati är t ex 
helt olika i Sovjet eller Syd-Afrika jämfört med i Sverige 
eller något annat västeuropeiskt land. Konsekvensen av denna 
utgångspunkt blir här att diskussionen blir begränsad till 
att gälla förekomst och former av mediedeltagande i väster
landsdemokratier av den svenska typen. 

Den andra utgångspunkten rör den historiska innebörden av be
grepp som "access" och "participation". De har betydelse 
långt utöver reformer som gäller medieorganisationerna eller 
nya produktionstekniker. Detta påpekas av många författare, 
bl a Berrigan (a a). Han menar att begreppen främst refere
rar till politiska krav. Deras aktualitet idag kan sökas i 
skärningspunkten mellan den klassiska grekiska demokratin -
där individerna kunde påverka beslut genom direkta inlägg i 
en öppen debatt - och dagens representativa demokrati där 
styrelse genom delegation verkar fjärma individerna allt 
längre bort från besluten. Vi har, säger Berrigan (a a:8) 
satt individuella friheter i pant mot välbefinnandet för 
staten som helhet. 
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Ovanstående innebär också att diskussionen om deltagande i 
medierna har ett nära samband med det statsvetenskapliga par-
ticipationsbegreppet. Ett exempel på uttolkning av detta har 
jag använt i kapitel 2 i redogörelsen för den idealdemokra
tiska modellen samt i avsnitt kapitel 13 i del IV där jag satte 
deltagande i relation till den modellen. Avsikten här är nu 
inte att göra en uttömmande begreppsutredning av begreppet 
"politisk participation", snarare att ge utgångspunkter för 
och avgränsa betydelser av participation och liknande begrepp 
när de förekommer i samband med problemområdet "medier och 
demokrati". Begreppet "politisk participation" förtjänar dock 
några ytterligare kommentarer eftersom den tidigare använd
ningen av begreppet "participation" inte explicit byggde på 
någon koppling till ett definierat begrepp "politisk parti
cipation". Jag ska också mycket kort beröra participations-
begreppet i förhållande till social planering. Något utför
ligare diskuterar jag tillämpbarheten av ett organisations-
teoretiskt participationsbegrepp. 

14.1 Politisk participation 

I en diskussion om politisk participation, grundad bl a på 
Verba/Nie (1972), Verba/Nie/Kim (1978) och Milbrath/Goel 
(1977) summerar Berglund (1982) att politiskt deltagande 
inte behöver betyda reellt inflytande för medborgarna (s 188). 
Trots att politiskt deltagande enligt Berglund kan sägas vara 
"hjärtat i den demokratiska teorin" finns flera teorier och 
undersökningar som visar på att politisk participation inte 
har ett givet samband med de demokratiska idealen. 

Vissa författare menar t ex att ett högt deltagande är tecken 
på oro och instabilitet i samhället (Berglund citerar här bl a 
Tingsten (1937)). De teoretiker som Lewin (1970) benämner 'funk
tionalisterna ' anser det bra (dvs funktionellt för samhället) 
att deltagandet inte överstiger en viss nivå; därigenom kan 
ledningen i systemetarbeta mer ostört och därmed mer effek
tivt. 

Empiriskt stöd av olika slag finns för att den politiska par-
ticipationen är ojämnt fördelad i befolkningen. Det tycks mest 
vara de nöjda medborgarna som deltar och därigenom bekräftar 
sin tilltro till systemet. 

Berglund pläderar för en definition av politisk participation 
som skiljer sig från den vanliga statsvetenskapliga. Den gene-



126 

relia betydelsen av den senare kan med Berglund definieras som 
"medborgarens rätt och skyldighet att påverka valet av represen
tanter till politiska församlingar samt kontrollera deras ställ
ningstagandet i beslutsprocesserna"(s 187). Denna typ av defi
nitioner ser inte deltagandet i ett större politiskt sammanhang 
och tar inte heller hänsyn till icke-legala participationsfor-
mer. Som exempel på en mer uttömmande definition ger Berglund 
UNRISD1):s: 

the organized efforts to increase control over resour
ces and regulative institutions in given social situations, 
on the part of groups and movements of those hitherto ex
cluded from such control. (Berglund a a:167). 

Denna definition beaktar i motsats till den traditionella de 
ekonomiska och sociala förhållanden som är grunden för politisk 
participation. Den anger också deltagandets syfte: att öka in
flytandet för dem som hittills har varit utestängda från sådant. 
Definitionen anknyter sålunda direkt till den syn på deltagande 
som tidigare diskuterades i anslutning till den kritiska model
len (13.2-13.3). 

14.2 Participation i social planering 

Participationsbegreppet har på senare år också fått en alltmer 
ökad uppmärksamhet både teoretiskt och praktiskt i olika former 
av social planering. 

Diskussionerna om 'planning participation', 'citizen participa
tion' etc förs ofta med utgångspunkt i begreppet 'politisk par
ticipation1 . I dessa samamnhang har participation en något snä
vare betydelse än vad som avses med det nyss citerade generella 
begreppet. Miller (1979) definierar 'citizen participation' som 

...a specific form of political participation/.../ initia
ted by or co-opted by the state (s 3). 

och preciserar sedan begreppet utifrån dess subjzkt  (den van
liga människan i motsats till tjänstemän och andra eliter), 
dess omfång (den lokala politiska processen) samt dess hand-
ZlngòAciùt /modes of action/ (direkta, lokalt baserade aktivi
teter). 

1) United Nations Research Institute for Social Development. 
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I en artikel som jämför de teoretiska perspektiven som ligger 
bakom idéerna om 'planning participation' definierar Thornley 
(1977) begreppet helt enkelt som "thé involvement in societal 
decision-making" (s 8). 

Båda definitionerna ansluter till den tidigare angivna tradi
tionella definitionen av 'politisk participation', dvs man av
ser ett deltagande som initieras av samhällets styrelse och som 
innebär delaktighet i beslutsprocesserna. 

14.3 Ett organisationsteoretiskt participationsbegrepp 

Utvecklingen under senare delen av 1900-talet i riktning mot ökat 
medborgerligt deltagande på olika nivåer av planering och be
slutsfattande i styrelsen av samhället har också haft sin mot
svarighet i en utveckling mot ökat löntagarinflytande inom pro
duktionen. 

Abrahamsson (1978:173) definierar participation i detta samman
hang som "de anställdas inflytande i beslutsfattande på olika 
nivåer inom en organisation" men anser inte begreppet fruktbart 
utan att man gör en uppdelning i 'politisk participation' (del
tagande i målformulering och planering på hög nivå inom en or
ganisation) samt 'socioteknisk participation' (deltagande i 
organisationens produktion). 

Effekten av den politiska participationen (i Abrahamsson be
märkelse) är att de anställdas roll i organisationernas sty
relse utvidgas. Den socio-tekniska participationen utvidgar 
de anställdas deltagande i genomförandet av de beslut som fat
tas, dvs deltagandet i produktionen. 

Participationsbegreppet har en stark anknytning till aliena
tionsbegreppet och Abrahamsson menar att man alltför litet be
aktat de eventuella dealienerande effekterna av politisk parti
cipation. Abrahamsson ger exempel på hur Marx' ursprungliga so
ciologiska utformning av alienationsteorin, när det gäller dis
kussioner om dealienerande förändringar, kan komma att föränd
ras mot en psykologisk alienationsteori som huvudsakligen hand
lar om meningslöshet, social isolering och främlingsskap - inte 
om det privata ägandet eller arbetets varukaraktär som orsak 
till dåliga arbetsförhållanden och bristfälliga sociala rela
tioner. I linje med detta blir det den sociotekniska partici
pationen som kommer i fokus och inte den politiska. 



128 

14.4 Participationsbegreppen och deltagande i lokala medier 

Parallellerna mellan deltagande i lokala medier och de olika 
aspekterna på politisk participation som exemplifierats är inte 
svåra att dra. För det första kan sägas att de hittillsvarande 
verksamheterna med participation i lokala medier i Sverige (dvs 
de som jämförs här; kabel-tv, lokalradio och närradio) inte till
kommit så mycket som resultat av organiserade påtryckningar från 
grupper som varit eller ansett sig vara utestängda från kommuni
kation eller opinionsbildning. De är mer att se som resultat av 
initiativ från regering (lokalradion, närradion) eller medie
institutionerna själva (Gimoförsöket, Lokalradions Allemansra-
dio- och kommunradioförsök eller som i fallet med Kirunaför
söket TRU (nuvarande Utbildningsradion). 

En annan jämförelse rör participation i motsats till representa
tion. Målgrupperna för vilka participationen erbjuds, kan för 
kabel-tv-försöket och för lokalradion beskrivas som "de vanliga 
människorna". Närradion däremot vänder sig till lokala föreningar 
och sammanslutningar, dvs till ombud och representanter inte till 
enskilda människor direkt. Tanken är att organisationer och före
ningar i närradion ska ge röst åt och fungera som språkrör för de 
enskilda människor som de företräder. Denna syn på närradion som 
ett slags representativt organ framgår bl a av följande citat: 

Det rör sig ju här om lokala ideila, religiösa, fackliga 
och politiska föreningar som bygger på ett personligt med-
lemsskap. Och som är starkt beroende av medlemmarnas per
sonliga engagemang. Fungerar det då inte för många särskilt 
för dem utan röst, de resurssvaga, på det sättet, att de i 
så hög grad identifierar sig med sin förening att de kän
ner sig själva ha kommit till tals, när deras organisation 
har gjort det. Det de inte kan uttrycka själva hur djupt 
och riktigt de än känner det, det uttrycker organisationen 
för deras räkning. Bo Swedberg, ledamot i Närradiokommittén, 
i anförandet "Närradion och yttrandefriheten". Ingår i Ber-
gius-Höglund-Lindblad (1981:18-25). 

Dessa skillnader i participationsstruktur kan jämföras med de 
olika inställningar till participation som utgör en av skilje
linjerna mellan olika demokratiteoretiska skolor. 

Närradion kan då sägas stå som exempel på den demokratiskola som 
företräds av vad Thornley kallar den 'moderna' demokratiska revi-
sionismen(1977:23). I motsats till både klassiska demokratiteo-
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retlker (exempelvis Rousseau) och moderna participationsteore-
tiker (hit räknar Thornley bl a Marx) betonar modernisterna pas
sivitet (i vid bemärkelse) hos medborgarna och beslutande genom 
representation mer än vad man betonar direkt participation som 
effektivt demokratiinstrument. 

Lokalradions allemansradio och liknande verksamheter med öppet 
deltagande kan däremot snarast sägas ha sin bakgrund i klassisk 
eller participativ demokratiteori. Där är deltagandet öppet för 
alla och det har en för deltagarna (medborgarna) utbildande/pe
dagogisk effekt (enligt t ex Rousseau), eller en erfarenhetsgi-
vande/medvetandegörande effekt (enligt t ex Marx). I det förs
ta fallet betraktar man deltagandet som ett villkor för ett 
stabilt harmoniskt samhälle medan det i marxismen är ett vill
kor för förändring och mobilisering av arbetarklassen. 

En tredje parallell, kanske något haltande, till de olika par-
ticipationsteorierna rör Abrahamssons indelning i politisk och 
socioteknisk participation. Participationen i alla hittillsva
rande lokala medieverksamheter i Sverige kan med Abrahamssons 
terminologi i huvudsak betecknas som socio-teknisk participa
tion. Såväl i lokalradio som i Kirunaförsöket är det fråga om 
ett deltagande i produktionen, inte ett deltagande i beslut om 
produktionens planering eller uppläggning vare sig på kort eller 
på lång sikt. Jämförelsen haltar något eftersom socio-teknisk 
participation hos Abrahamsson rör arbetarnas inflytande på ar
betssituationen i den egna organisationen. Mediedeltagandet 
däremot innebär ju vanligen ett tillfälligt inhopp i en orga
nisation man inte tillhör. 

Närradions speciella uppbyggnad innebär ett deltagande även i 
planering på olika nivåer. På ett plan deltar de medverkande 
organisationerna i planering och överenskommelser med andra del
tagande organisationer om t ex uppdelning av sändningstiden. På 
ett annat plan deltar idealt föreningens medlemmar i planeringen 
på både kort och lång sikt av policy och programproduktioner. 

På så sätt skulle deltagandet i den form som gäller för närra
dion kunna betraktas som en variant av Abrahamssons begrepp 
"politisk participation". 
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15 PUBLIC ACCESS 

15.1 Access, feed-back och participation 

Ett UNESCO-möte 1977 resulterade i en bestämning av begreppen 
'self-management', 'access' och 'participation' som finns re
fererad av Berrigan (1979:18-19) och 0'Sullivan-Ryan-Kaplun 
(u å). Nedanstående redogörelse för begreppen är direkt hämtad 
från dessa författare. Grunden för diskussionen vid UNESCO-mö-
tet var artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättig
heterna : 

Everyone has the right of freedom of opinion and expres
sion; this right includes freedom to hold opinions with
out interference and to seek, receive and impart infor
mation and ideas through any media and regardless of 
frontiers. 

Vid Belgradmötet definierades access och participation på föl
jande sätt. 

15.1.1 Access och feed-back 

'Access' betyder definitionsmässigt att närma sig, att få till
träde eller tillgång till. I konkret bemärkelse kan man skilja 
ut två nivåer: tillgång till valfrihet och tillgång till en 
feedback (återföring). 

På valfrihetsnivån inbegriper access: 

(i) den individuella rätten till kommunikationsmaterial; rätten 
att lyssna eller titta på önskade program, när man vill och 
var man vill (oberoende av tid och rum), 

(ii) tillgängligheten av en större mängd material, (informa
tions- och utbildningsmaterial, tjänster och alternativa 
program), vilket publiken kan välja ur i stället för att 
bli matad med en typ av material från produktionsorganisa
tionerna (detta kan uttryckas som tillgång till ett plura
listiskt utbud), 

(iii) sändning av material som begärts av publiken (efterfråge-
respöns). 
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På feedbacknivån inbegriper accessbegreppet: 

(i) interaktion mellan producenten och mottagare av budskap, 

(ii) direkt deltagande av publiken under programmens sänd
ning, 

(iii) rätten att kommentera och kritisera, 

(iv) sätt eller redskap så att publiken kan hålla kontakt med 
producenter, administratörer och ledningen i kommunika
tionsorganisationerna. 

15.1.2 Participation 

Participation betyder både att publiken involveras i produk
tionen och att den deltar i ledningen av kommunikationssystem. 
Även detta begrepp har sålunda betydelser på olika nivåer: pro
duktion, beslutsfattande och planering. 

- På produktionsnivån inbegriper participation: 

(i) möjligheter för publiken (individer och grupper) att 
utan speciella restriktioner producera program och att ha 
tillgång till professionell hjälp, 

(ii) att tekniska faciliteter och produktionsresurser görs 
tillgängliga för publiken för helt självständiga produk
tioner (detta är alltså en mer avancerad form av partici
pation) . 

- På beslutsfattarnivån inbegriper participation publikens in
volverande i: 

(i) programplanering: innehåll och längd på programmen; pro
gramscheman , 

(ii) ledning, administration och finansiering av kommunika
tionsorganisationerna . 

- På planeringsnivån betyder participation publikens rätt att 
bidra till: 

(i) formuleringen av planer och policy för kommunikationsföre
tag: definition av målsättningar, principer för styrelse 
och framtida programplaner, 
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(ii) formulering av nationella, regionala och lokala kommuni-
kationsplaner. 

Participationsbegreppets uppdelning här är som synes parallell 
till den i avsnitt 14.3 gjorda uppdelningen i politisk och so-
cioteknisk participation (se s 127). 

Berrigan summerar innebörden av 'access' och 'participation' 
genom att säga att accecò rör användnlngzn av media för all
mänt bruk (public service). Det kan definieras som publikens 
möjligheter att välja i ett varierat och relevant programutbud 
samt att ha tillgång till återföringsmekanismer för att kunna 
överföra reaktioner och krav till produktionsorganisationerna. 
VaAixcbpaXLon implicerar däremot en högre grad av involvering 
i produktionsprocessen, men också i styrelse och planering av 
kommunikationssystem. 

SjàZvòtgH.0. slutligen är den mest avancerade formen av parti
cipation. Medan participation i sig avser att publiken repre
senteras eller konsulteras så betyder självstyre att det är 
publiken som utövar beslutsfattandet inom kommunikationsföre
tagen och är helt och fullt involverad i formuleringen av t ex 
programplaner samt plan- och policyformuleringar. 

Jag använder nu UNESCO-konferensens definitioner för att defi
niera public access på följande sätt: 

public access = den valfrihet som publiken har i förhållande 
till medieorganisationens utbud, 

den tillgång som publiken har till olika åter-
föringskanaler till organisationens ledning 
och producenter, 

den möjlighet som ges publiken att på olika 
sätt medverka i produktion och/eller ledning 
i medieorganisationen. 

I figur 15:1 illustreras definitionen och den föregående för
klarande texten schematiskt. 
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Figur 15:1 Schematisk illustration av begreppet Public Access. 

Jämförelsen i kapitel 13 med avseende på den ideal-demokratiska 
och den kritiska modellens syn på deltagande kan nu utvidgas. 
I den ideal-demokratiska modellens perspektiv kan alla tre di
mensioner av public access-begreppet (valfrihet, feed-back och 
participation) sägas vara viktiga, kanske med en viss betoning 
på valfrihet och feed-back i enlighet med de allmänna yttrande-
och informationsfrihetsmålen. Den kritiska modellen får anses 
som mer kopplad till participationsdimensionen av public access. 
Den är den viktiga för att kunna bidra till modellens målsätt
ningar om förändringar av samhället. 

Jag ska nu använda distinktionerna i det definierade public ac
cess-begreppet för att jämföra de olika former av medverkan på 
vilka kabel-tv-försöket, den svenska lokalradion och den svenska 
närradion kan sägas vara baserade. 

15.2 Valfrihet i kabel-tv, lokalradion och närradion 

UNESCO-konferensen delade således accessbegreppet i två dimen
sioner: publikens möjlighet att kontrollera sin egen valsitua
tion i mediesystemet samt publikens möjlighet att ge återföring, 
t ex genom att kommunicera med producenterna i medieorganisatio
nen. 

15.2.1 Valfrihetsdimension 1: Informationsbehov och utbud 

Som ett exempel på ett extremt värde i fråga om valfrihetsdimen
sionen kan tas de text-tv-sändningar som förekommer på försök i 
Sverige. Ett visst antal "sidor" med blandat innehåll (nyheter, 
underhållning, fakta osv) befinner sig ständigt i etern. Motta-
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garen kan ur ett givet utbud välja önskat material vid vilken 
tidpunkt som helst oberoende av geografisk ort eftersom tekniken 
utnyttjar de vanliga tv-sändarna. 

Som exempel på en annan extrem i fråga om valfrihetsdimensionen 
tar jag den isländska radion som med en enda kanal hänvisar lyss
narna till ett kanske i och för sig varierat utbud men endast på 
vissa tider och utan alternativ under de tider då mottagaren för
modligen upplever ett behov av förströelse via radio men kanske 
inte av den typ som sänds just då. 

Vad gäller efterfrågerespons, dvs möjligheten att kunna sända 
program på begäran av publiken så saknas ju denna möjlighet inom 
rundradiosändningar, åtminstone i direkt mening. Indirekt finns 
i alla former av radio och television i Sverige en viss möjlighet 
att i liten skala påverka på detta sätt. Inom ramen för det ordi
narie programutbudet brukar det t ex förekomma möjlighet att önska 
repriser av populära program. Betydelsen av detta minskar dock 
eftersom utvecklingen av nya teknologier för lagring av bild och 
ljud har gjort att programutbudet i samtliga medier ändå kan 
lagras och tas fram vid önskad tidpunkt. 

Kabelvision Kiruna hade och lokalradion och närradion kan 
sägas ha en viss form av efterfrågeanpassning, dvs sändningarna 
svarar på något sätt mot uttryckta behov eller önskemål hos 
publiken.Sätten för detta är flera; publikundersökningar, tele 
fon- och brevkontakter, direktkontakt i sändningar m m. Man 
kan anta att ju mer utvecklat ett medium är ifråga om möjlig
heter till återkoppling mellan organisation och publik, desto 
mer utvecklad är också korrespondansen mellan publikönskemål 
och sändningsinnehåll. Generellt sett har naturligtvis lokala 
medier ett försprång här. Den geografiska närheten i sig under
lättar för en mer personlig och kontinuerlig kontakt mellan 
producenter och publik än vad som är möjligt i nationella 
medier ( jämför Lindblad 1975:183-184). 

I tabell 15:1 a visas för kabel-tv-försöket i Kiruna över
ensstämmelsen mellan förhandsönskemål, utbud under de båda 
sändningsperioderna och tittande under den sista sändnings
perioden. I tabell 15:1 b görs en jämförelse med liknande data 
från närradioförsöket. För riksmedier saknas data om program
önskemål men i tabell 15:1 c jämförs utbud och lyssnande i 
riksradion. 
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Tabell 15:1 a Förhandsönskemål o» programinnehåll i Kabelvision Kiruna 
relaterat till programutbud under de båda sändningsperio-
derna samt tittande under den sista sändningsperioden (i 
samtliga fall anges de fem högst rangordnade ämnesområdena). 

(1) (2) (3) (4) 
önskemål Programutbud Programutbud Tittande 

Period I Period II Period II 

1 Kommunala ange Kommunala angelä Kommunala ange Kommunala ange
lägenheter och genheter och kom- lägenheter och lägenheter och 
kommunal politik kommunal politik kommunal politik kommunal politik 

2 Jakt och fiske Skola Lokala arbets Skola 
marknaden 

3 Konsumentprogram Lokala arbets Skola Kultur 
marknaden 

4 Lokala arbetsmark Organisationer Kultur Lokala arbets
naden och kultur marknaden 

5 Kultur Konsument Konsument Konsument 

Källor: (1) Lindblad (1975:181). (2): Lindblad (1975:228)(bearbetning av bilaga). 
(3) och (4): Appendix, s 285. 

Tabell 15:1 b Programönskemål och programutbud i närradion (de fem högst 
rangordnade områdena). 

(1) (2) 
önskemål Utbud 7 dagar 1979 

1 Kommunala angelägenheter 1 Organisationens verksamhet 

2 Film/teater/konst/musik 2 Religion och trosfrågor 

3 Miljövård 3 Kultur/undervisning, andra länder 

4 Konsumentfrågor 4 Underhållning/musik 

5 Jakt- och fiske 5 Politik, etc. Arbetsmarknadsfrågor 

Källa: Hedman (1981:37, 91). 

Tabell 15:1 c Programutbud och lyssnande i riksradion (de fem högst 
rangordnade områdena). 

(1) (2) 
Utbud (en genomsnittlig dag 79/80J Lyssnande (en genomsnittlig dag 79/80) 

1 Fakta 1 Underhållning 

2 Lätt muöik 2 Lätt musik 

3 Seriös musik 3 Lokalradio 

4 Underhållning 4 Nyheter 

5 Nyheter 5 Fakta 

Källa: Gahlin (1980:15, 17). 
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önskemålen om programinnehåll överensstämmer relativt väl mellan 
Kirunaförsöket och närradion. Däremot var sambandet mellan önske
mål och utbud starkare i kabel-tv:n än i närradion. Motsvarande 
data saknas för lokalradion och riksradion. De större sändnings
områdena och programansvaret bl a för nyhetsrapportering gör att 
en direkt koppling mellan publikvilja och utbud knappast förekom
mer på samma sätt som siffrorna för kabel-tv och närradio visar. 

Det är viktigt att här påpeka att resonemangen om publikens möj
ligheter till påverkan rör publiken som individer, som icke-or-
ganiserad. Detta är i princip utgångspunkten också i analysen i 
övrigt; den enskilde lyssnarens/tittarens situation. På en annan 
nivå finns det både formella och kanske också mer informella kana
ler för inflytande och påverkan från t ex politiska/fackliga or
ganisationer, intresseorganisationer m fl. Det är rimligt att an
ta att sådana organisationer inte direkt men kanske indirekt t ex 
via upprepade krav/önskemål kan påverka utbudet i lokala medier. 

15.2.2 Valfrihetsdimension 2: Pluralism i utbudet 

Denna del av valdimensionen i accessbegreppet rör publikens till
gång till ett varierat utbud av programinnehåll. I denna bemär
kelse av begreppet framstår naturligtvis riksradio och riks-tv 
som överlägsna de lokala medierna. Riksmedierna har i Sverige 
till ansvar att i programmen ge 

...kunskaper och upplevelser, förmedla erfarenheter samt 
skänka god underhållning. De skall utformas så att de ge
nom kvalitet, tillgänglighet och mångsidighet i skälig om-
fattning tillgodoser skiftande behov och intressen hos 
landets befolkning. Även mindre gruppers intressen skall 
i görlig mån tillgodoses. Programutbudet i sin helhet skall 
utformas så att det tar hänsyn till olika förutsättningar hos 
befolkningen och präglas av en mångfald av olika åsikter och 
meningsriktningar. (10 §, avtal mellan staten och Sveriges Te
levision AB och avtal mellan staten och Sveriges Riksradio AB.) 

Motsvarande ordalydelser finns i avtalet mellan staten och Sve
riges Lokalradio AB men då betonas att "Programmen skall ha en 
lokal inriktning" (7§) och utformningen av programutbudet skall 
vara sådant att "det tar hänsyn till olika förutsättningar hos 
befolkningen i respektive lokalradioområde /.../". 

Eftersom den svenska lokalradion har att följa samma bestämmelser 
som Sveriges Radio har på riksplanet gäller i princip samma ansvar 
att ge ett mångfaldigt utbud. Två faktorer begränsar lokalradions 
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möjligheter att i praktiken kunna göra så. Möjligheten att kunna 
välja ur ett varierat utbud av programtyper är ju i lokalradion 
per definition begränsad till sådant material som rör händelser 
och förhållanden i en avgränsad lokal eller regional omgivning. 
Vill man t ex ta del av utrikesnyheter hänvisas man till utbudet 
i riksradio/tv. 

Här skiljer sig lokala etermedier från lokalpressen. Den senare 
upplåter som regel ett visst - om än begränsat - utrymme i tid
ningen för utrikesmaterial. Även om jämförelser i övrigt med 
pressen inte görs i detta arbete kan det konstateras att de lo
kala tidningarna i det avseendet har en större grad av access än 
de lokala etermedierna. Med access menas här tillgång till ett va
rierat innehållsligt utbud. Ännu mer begränsade ter sig accessmöj
ligheterna i form av utbudspluralism om vi betraktar närradion. 
För närradion gäller att det inte finns några motsvarande bestäm
melser för programverksamheten som för riksradio/tv och lokalra
dio. Genom begränsningen i fråga om vilka som kan få tillstånd 
både begränsas och garanteras bredden i innehållet: 

Tillstånd att under försöksverksamheten sända närradio 
kan ges till sådan lokal sammanslutning som är juridisk 
person och som bedriver ideell, politisk eller religiös 
verksamhet inom det område till vilket sändningen skall 
riktas. (Lag om försöksverksamhet med närradio, 3§.) 

Denna skrivning ansluter direkt till syftet med närradion som 
är att "förbättra möjligheterna för föreningar och organisatio
ner att kommunicera med medlemmar och andra intresserade" (Hed
man 1982, s 11). Närradions utbud kan alltså mer eller mindre 
definitionsmässigt sägas vara begränsat till vad som skulle 
kunna kallas "föreningsinformation". Detta betyder inte att ut
budet i närradion bara består av propaganda och information om 
den egna föreningen, utan att det programutbud, som produceras 
av sammanslutningar av olika slag i närradion, har en smalare 
karaktär än det programutbud som riksmedierna eller lokalradion 
är ansvariga att tillhandahålla. 

En närmare jämförelse mellan Kabelvision Kiruna, lokalradion och 
närradion i fråga om utbudets bredd försvåras av de skilda klas
sificeringskategorier som använts vid undersökningarna kring 
dessa medier. Senare i kapitel 17 diskuterar jag dock något 
om skillnaderna i innehåll mellan de olika lokala medierna. För 
en jämförelse med avseende på skillnader i publikens möjligheter 
att välja ur ett varierande utbud kan man dock sammanfatta de 
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olika mediernas skilda förutsättningar med stöd i de beskrivningar 
som lämnats ovan. Detta, betyder att riksradio och -tv i fråga om 
att kunna bjuda ett varierat utbud har ett försprång jämfört med 
de lokala medierna på grund av den längre sändningstiden och på 
grund av de resurser dessa medier förfogar över för att fylla för
pliktelserna enligt statens avtal med respektive företag. De lo
kala medierna blir i detta avseende begränsade just på grund av 
hänvisningen till det lokala. 

Jämfört med närradion har lokalradion ett mer varierat utbud med 
tanke på dess ansvar att spegla hela lokalsamhället i fråga om 
såväl nyheter som fakta och kultur. Närradions speciella syfte 
gör att även om utbudet kan synas varierat på så sätt att det 
är en mångfald olika organisationer som sänder så är ändå utbu
det £H.aktlonaLù>e.fuxt, Sändningarna riktar sig visserligen till 
allmänheten i stor utsträckning men är ändå jämförelsevis ofta 
inriktade mot specifika målgrupper. I den meningen betyder också 
de religiösa organisationernas dominans i sändningarna en begräns
ning i utbudets mångfald (40 % av närradioprogrammen har religiös 
inriktning, se Ds U 1982:3, s 199). 

Denna jämförelse mellan riksmedier och lokalmedier i fråga om 
möjlighet att välja ur ett mångfaldigt utbud kan vidgas till en 
nationell nivå. I Sverige består ju utbudet för många människor 
i alla former av program i alla dessa medier. Jämfört med t ex 
Island, där man bara har en rikskanal, kan man då säga att Sverige 
har ett mer pluralistiskt utbud (mer access i betydelsen valfrihet). 
I den meningen rör problemställningen också den valfrihetsdimension 
som tidigare, i definitionen av public access, benämndes rums-
och tidsoberoende. 

15.2.3 Valfrihetsdimension 3: Rums- och tidsoberoende 

Rumsoberoende 

Ett lokalt medium är definitionsmässigt rumsberoende. Dess inne
håll är vanligen endast avsett att härröra av och vända sig till 
ett begränsat geografiskt område. 

Rumsberoende kan också ses ur en annan synvinkel: att ha tillgång 
till ett lokalt medium oberoende av var i ett land man befinner 
sig. 'Tillgång' kan då avse konsumtion av mediet och/eller pro
duktion i mediet. I denna bemärkelse finns det skillnader mellan 
kabel-tv-sända lokalprogram, när- och lokalradioprogram. 
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På grund av höga kostnader för kabeldragning kan det antas att 
lokala kabelsändningar i tv (lokal-tv) för Sveriges del kommer 
att bli verklighet endast i landets större tätorter. Det troliga 
är dessutom att kabelsystemen precis som i Kiruna-försöket endast 
kommer att omfatta en del av tätorterna. Det är också troligt att 
någon form av prenumerationsavgift kommer att tas ut av dem som 
är anslutna till systemen. Ur användarsynpunkt dvs från befolk
ningens sida kommer kabel-tv att vara ett rumsberoende medium. 

Lokalradion täcker sedan 1977 i princip hela landet. Länsvis 
organisation, huvudredaktioner i länscentra samt en relativ 
resursknapphet har lett fram till att den kommit att betraktas 
som en tätortsradio. Även om de flesta stationer numera har under
redaktioner eller journalister utanför de centrala sändningsorterna 
så dominerar de sistnämnda naturligt nog resursmässigt och därmed 
också innehållsmässigt. Detta innebär att länens mer perifera om
råden (eller mindre grupper i storstäderna) avgränsas rumsligt 
från "sin" lokalradiostation i en speciell betydelse: Även om 
sändningarna når hela länet/sändningsområdet så är tillgången 
till "egna" nyheter och annat innehåll större ju närmare statio
nens basort man bor. Försök pågår inom den svenska lokalradion 
med s k kommunradio för att kompensera för denna geografiska sned
fördelning. Genom speciella sändare kan kommunradion nå begränsa
de delar av sändningsområdet och på så sätt komplettera det mera 
regionala utbudet. I ett regionalt perspektiv är således lokal
radion i Sverige delvis rumsberoende. Betraktar vi lokalradion 
ur ett nationellt perspektiv kan vi säga att den inte är ett 
rumsberoende medium eftersom man var man än bor i landet har 
tillgång till en lokalradiostation. 

Närradion är ur publikanvändarsynpunkt den mest rumsberoende av 
de lokala medierna som jämförs här. Sändarnas begränsade räckvidd 
(ca 5 km) och det ringa antalet sändningsorter (för närvarande 
16 st) gör att endast 25 % av befolkningen har direkt tillgång 
till detta medium.1-̂  (Bearbetning av data från Ds U 1982:3, sl2). 
Uttryckt på annat sätt: för att kunna utnyttja närradio som kom
munikationsmedium är man tvungen att bo i vissa orter. Vill man 
ta del av sändningarna måste man dessutom befinna sig inom vissa 
områden av dessa orter. 

Bearbetningar jag gjort av data från närradioutvärderingarna visar 
att det vanliga är att närradion täcker mellan 35 och 75 % av be

1) Enligt det nuvarande förslaget till utbyggnad skall närradion 
täcka 70 % av befolkningen (SOU 1981:13). 
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folkningen i de kommuner där man sänder. Problemet med den i 
jämförelse med andra etermedier sämre tillgängligheten dvs räck
vidden visar sig också i närradioutvärderingen vara ett av de 
vanligaste klagomålen hos de föreningar som inte tyckt att de 
egna sändningarna infriat färväntningarna (Nilsson 1981:119). 

Sändningsområdets begränsning var också det som dominerade i de 
negativa reaktionerna bland de organisationer som på något sätt 
deltog i Kabelvision Kirunas första försöksperiod (Lindblad 
1975b:362-363). Likaså var "lokalradion når fler" ett av publi
kens vanligaste argument för att föredra lokalradion framför ka-
bel-tv i utvärderingen av den andra försöksperioden i Kiruna 
(se appendix, s 294). 

Rumsberoendet har ytterligare en dimension, en som skiljer tv-
tittande från radiolyssnande. Tv-tittande kräver bundenhet i en 
fast placering framför apparaten, en fixering till bildrutan. Ra
dion däremot är tillgänglig även om man bedriver annan aktivitet 
samtidigt som man lyssnar. Denna skillnad mellan medierna illust
reras väl av att de som i utvärderingen av andra försöksperioden 
i Kiruna sade sig föredra lokalradio framför kabel-tv som stadig
varande verksamhet såsom vanligaste skäl hade just att man inte 
var platsbunden av lokalradion; att man kunde göra annat samti
digt som man lyssnade (se appendix s 294). 

Tidsoberoende 

Enkla kassettsystem för ljudinspelning är nu allmänt tillgängliga 
för en relativt liten kostnad. Detta gör det möjligt att i princip 
ta del av eter- eller kabelsänd radio oberoende av när orginal-
sändningen äger rum. Motsvarande möjligheter finns också för in
spelning av tv-program, men till en betydligt högre kostnad. I 
denna mening är således både lokala och andra radio och tv-pro-
gram oberoende av tid på samma sätt som en lokal dagstidning. 
Viktiga skillnader finns emellertid. Den egna inspelningen krä
ver förutom ekonomiska resurser, planering; man måste bestämma 
sig för vad som ska spelas in och man måste besluta när man se
nare ska ta del av det inspelade. Dessutom kräver inspelningen 
ett visst mått av tekniska förberedelser, antingen den sker via 
någon annan person eller via någon form av automatik med hjälp 
av tidur. För att använda inspelningen krävs också en viss tid; 
bandet ska återspolas etc. Den frihet som den nya tekniken ger 
är alltså illusorisk. 
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En mer Intressant och realistisk diskussion av hur tidsberoende 
publiken är av olika medier rör sändningstider och reprismöjlig
heter. Såväl när- som lokalradion sänder huvudsakligen på morgo
nen och på sen eftermiddagstid eller på kvällstid. Lokalradions 
sändningstider är fasta och varierar inte mycket mellan statio
nerna . 

Närradionstationerna däremot har ett sinsemellan mycket olikartat 
utbud både i kvantitet per dag och betraktat utifrån vilken tid
punkt under dygnet eller veckan som man sänder. Lokalradion har 
sedan starten haft möjlighet att sända i program 3 på de s k 
fönstertider som överenskommits med Sveirges Radio. Dessa är: 

vardagar lördagar söndagar 
06.00-07.45 07.00-08.00 08.00-09.00 
12.00-12.30 
17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

20.15-20.30 

Som exempel på de varierande sändningstiderna hos de olika när
radiostationerna jämför jag en av de minsta med den största mätt 
med antal invånare inom sändningsområdet. 

Tabell 15:2 Sändningstider och sändningstimmar i Dalsjöfors och 
Stockholms närradio. Källa: DsU 1980:14, s 25-36 
samt bilaga 3. 

Dalsjöfors Stockholm 

Sändningstid 
vecka 16, 1980 4 tim 154 tim 45 min 
Sändningar på... 
morgonen inga måndag-lördag 

förmiddagen inga måndag-söndag 

lunchtid onsdag måndag-lördag 

eftermiddagen inga måndag-söndag 

kvällen måndag-fredag måndag-söndag 

Jämförelsen visar en stark kontrast mellan de två extremerna. 
Â ena sidan har vi Stockholms närradio vars utbud är så gott 
som heltäckande över såväl dags- som kvällstid under hela 
veckan. Å den andra sidan har vi Dalsjöfors närradio med en
staka sändningar på i huvudsak vardagkvällar, övriga statio
ners utbud kan sägas vara spritt i tiden mellan dessa ytterlig
heter . 
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Tillgänglighet i betydelsen tidsoberoende måste naturligtvis ses 
även ur publikens synpunkt. Även om utbudet i ett medium kanske 
är heltäckande över dygnet är majoriteten av publiken tillgäng
lig endast under speciella tider. För de flesta människor är det 
fråga om vissa tider under fritiden och om den tid man färdas 
till och från arbetet. Den utförliga dokumentationen av såväl 
de rikstäckande som de lokala etermediernas potentiella publik 
visar att morgontimmarna mellan ca 06.30 och 08.00 samt lunch-
och middagstid och tidig kväll är den tid då den största ande
len av publiken har möjlighet att lyssna på radio alternativt 
se på tv (Ds U 1980:14, Nilsson-Nordström 1978, 1979a och 1979b, 
Kleberg 1972). 

Vid en schematisk jämförelse av de olika mediernas tillgänglig
het i tid visar det sig att samtliga tycks finnas tillgängliga 
på de tider då den potentiella publiken är störst. 

24 24 24 

Potentiell 
publik TV 1 

måndag
söndag 

RIKS TV 
TV 2 

måndag
söndag 

24 24 24 24 24 

18 6 

12 12 
RADIO 
P2 

12 12 
NÄRRADIO 

12 

Pl 
måndag-
söndag 

måndag
söndag 

P3/lokalradio 
(svarta fält) 
måndag-
söndag 

Sx 1 
(Dalsjöfors) 
måndag
fredag 

Ex 2 
(Stockholm) 
måndag-
söndag 

Figur 15:2 Schematisk jämförelse mellan olika etermediers tillgänglighet 
i tid. Siffrorna avser klockslag på dygnet. Streckade fält av
ser ungefarliga sändningstider. 
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Riksradion har den största tillgängligheten genom sina sänd
ningar under hela (P3) eller ca 3/4 av dygnet (PI och P2). 
Med beaktande av reprissändningar, barn-, invandrar- och ut
bildningsprogram kan riks-tv sägas vara tillgängligt mellan 
25 och 50 % av dygnet. Lokalradion finns tillgänglig ca 10 % 
av dygnets timmar och närradion mellan 0.5 och 75 % beroende 
på vilken station man avser. 

15.3 Feed-back 

15.3.1 Direkt kontakt med program och producenter 

De lokala etermedier som diskuteras i denna rapport skiljer sig 
inte nämnvärt från riksmedierna om man jämför utifrån tillgången 
på de dimensioner av feed-back som tidigare benämnts interaktion 
direkt kontakt, genmälesrätt samt kontaktorgan. 

I ett avseende har dock de lokala medierna ett försprång. Möj
ligheterna till kontakt och interaktion med producenterna i 
mediet ökar ju närmare publiken mediet befinner sig. Att denna 
möjlighet till kontakt och interaktion verkligen uppfattas bå
de av producenter och publik beläggs på flera ställen i inter
vjuer i såväl våra egna utvärderingsrapporter från Kiruna som 
i dokumentation och utvärdering från andra verksamheter (Lind
blad 1975, Ingelstam 1980). 

Medverkan i direktsändningar förekommer numera i både riksme
dierna och i de olika lokala medierna. Den vanligaste formen 
för direkt publikmedverkan är s k telefonväktarprogram där lyss
nare/tittare kan ringa in till en pågående sändning för att stäl
la frågor eller ge synpunkter, vanligen till en grupp av exper
ter eller politiskt ansvariga i en viss fråga. Publikmedverkan 
kan också ha en mer indirekt betydelse. Även om själva program
formen är direktsändning kan publikens medverkan bestå av i för
väg insända brev med önskningar, frågor eller synpunkter. Alla 
dessa programformer kan trots sin öppenhet beskrivas som mer 
eller mindre hårt styrda i fråga om selektion av medverkande, 
inslagets längd etc. Motivet till styrningen är att låta många 
få komma fram. 

Data saknas i stor utsträckning om dessa former av direkt och 
indirekt publikmedverkan i program. Jag ska dock göra en upp
skattning av skillnaderna mellan de olika medierna (se även 
16.1). 
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Riksradion inbjuder i och för sig relativt ofta till öppna di
rektsända telefonväktarprogram i anslutning till aktuella hän
delser, huvudsakligen politiska. "Publikprograromen" domineras 
emellertid av program med svar på brevfrågor/önskningar om un
derhållning och/eller musik, naturvetenskap, kultur eller barn 
och ungdom. Ämnesfördelningen för sådana program med publikmed
verkan och dessas programtid per vecka framgår av tabell 15:4. 

Tabell 15:3 Program med publikmedverkan per vecka i Riksradion fördelade 
efter ämnesområde. Procent. 

Programområde 
Andel av 
Andel av Andel av 

Andel av den totala pro
gramtiden per vecka i Pl, 
P2 och P3 (uppskattad som 
126 t i PI och P2 och 168 t 
i P3. 

Unde r hå 11 ni ng / mus ik 48 60 5.3 

Naturvetenskap 16 8 0.7 

Kultur 7 3 0.2 

Barn/Ungdom 16 13 1.1 

Sport 3 3 0.2 

Politik/Samhälle 7 3 0.3 

Biandprogram 3 10 0.9 

Summa 100 100 8.7 

n 31 st 2 225 min 25 200 min 

Bearbetning av uppgifter i Riksradion, 1981:4-19. 

Program med lyssnarmedverkan förekommer i mindre utsträckning 
i närradion vilket framgår av följande tabell. 

Tabell 15:4 Andelen program med lyssnarkontakt i närradion vid tre olika 
undersökningar. 

Procent av 
antal inslag 

Procent av 
programtid 

7 dagar 1979 

15/11 1979 

16/10 1980 

4 (n=912) 

3 (n=110) 

4 (n=282) 

(uppgift saknas) 

5 (n=l 935 min) 

4 (n=4 105 min) 

Bearbetning av data i Ds U 1982:3, s 53-54. 
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Innehållet i dessa närradioprogram med publikmedverkan redovi
sas inte men av de programscheman som ligger till grund för ana
lysen av programmen den 16 oktober kan emellertid utläsas att 
det rör sig om en blandning av musikönskeprogram och sådana som 
rör allmänna politik- och samhällsfrågor. 

Lokalradions program med publikmedverkan domineras av telefon
program. Exempel på sådan verksamhet är Radio Örebros "Ring och 
sjung ut", "Upp - å — ring" i Radio Uppland och "Ringsändaren" 
i Radio Göteborg/Sjuhärad. De flesta programmen i denna kate
gori tycks till sitt innehåll karakteriseras av en blandning av 
allmänna insändarprogram, konsumentupplysning, tävlingar och 
önskeprogram (LRAB 1982). 

Kabelvision Kirunas publik hade vid ett flertal tillfällen möj
lighet att medverka i sändningarna genom telefonväktarprogram. 
Dessa program hörde också till de mest uppskattade under bägge 
sändningsperioderna (Lindblad-Wolvén 1977:68). Brevfråge- eller 
önskeprogram förekom inte i sändningarna under Kirunaförsöket. 

15.3.2 Genmälesrätt 

Den formella rätten att kommentera och kritisera program är 
också en form av feedback. Inom Sveriges Radios programområde 
garanteras denna rätt genom radioansvarighetslagen, radionämn
den, och genom den s k genmälesrätten som finns inskriven i 
programföretagens avtal med staten. Dessa regler gäller alltså 
även lokalradion och inom dessa också de olika försöken med al-
lemansradio, kommunradio etc. 

Det betonas däremot uttryckligen i förarbetena och reglerna för 
närradion att andra regler ska gälla än för övrig närradio. Det 
hette t ex i 1977 års radioutredning: 

Radiolagens bestämmelser angående opartiskhet i program
verksamheten äger uppenbarligen inte tillämpning på den 
verksamhet som avses.Ideella och politiska organisatio
ner etc måste naturligtvis ha rätt att framföra uppfatt
ningar och idéer utan krav på partsbalansering (SOU 1977: 
19 s 248). 

Förutom reklamförbud och förbud mot s k sponsring, dvs ekono
miskt stöd till programverksamhet från utomstående organisatio
ner, finns det överhuvudtaget inga speciella regler för hur pro
gramverksamheten ska bedrivas i närradion. Radiolagen är inte 
tillämplig och organisationerna eller den för sändningen ansva
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rige behöver inte följa etiska regler på det sätt som gäller i 
överenskommelser för journalister. 

15.3.3 Kommunikationskanaler med medieorganisationen 

En vanlig innebörd av feedback i massmedia är att begreppet får 
stå för de brev, telefonsamtal och besök som medieorganisatio
nerna erhåller spontant från publiken. Till återföringen i mass
medier brukar också räknas mediernas egna publikundersökningar. 
I formell mening har publiken tillgång till alla dessa feed-
backmöjligheter i alla medier i Sverige. De omfattande publik
undersökningarna i samband med Kirunaförsöket hade också till 
syfte att ge direkt underlag för programverksamheten. I viss 
mån torde Sveriges Radios publikundersökningar också fungera 
på detta sätt även om programreglerna medför ett ansvar för ut
budet som går utöver ett subjektivt publikstyrt programutbud 
(jämför ovan s 136). 

Det är viktigt att påpeka att alla former av tillgång till val
frihet och feedback i medierna som hittills diskuterats gäller 
potentiell valfrihet och potentiell feedback, inte den faktiska. 
Tillgången i sig säger inget om det faktiska utnyttjandet av des
sa möjligheter att kommunicera med massmedierna. Det är denna 
faktiska tillgång och det faktiska utnyttjandet som avgör be
tydelsen av tillgång till återföring och deltagande i samhäl
let. Gröndahl (1982) presenterar en del siffror från 1979 om 
antalet kontakter med riks- och lokalradion. 3 % av befolk
ningen hade någon gång kontaktat ett radio- eller tv-program. 
Ytterligare 2 % hade någon gång ringt Sveriges Radios informa
tionsavdelning. Motsvarande data för lokalradiostationer visar 
något högre siffror (3-5 %) vilket ger visst stöd för hypotesen 
om betydelsen av mediets närhet som framfördes tidigare (15.3.1). 
Innan jag fortsätter diskussionen om det faktiska deltagandet 
och ger en del empiriska illustrationer, ska genomgången av 
den potentiella tillgången i medierna på olika accessformer 
avslutas med en summering av tillgången på olika participa-
tionsformer. 

15.4 Participation 

I enlighet med UNESCO-mötets bestämning av participationsbe-
greppet kan det å ena sidan röra deltagande i produktionen och 
å den andra deltagande i besluts- och planeringsprocessen. Denna 
uppdelning kan direkt jämföras med den tidigare relaterade upp
delningen som Abrahamsson gör i socioteknisk och politisk parti
cipation (se s 127, 132). 
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I fråga om deltagande i beslut och planering om sändningens 
innehåll, programscheman etc skiljer sig lokalradion och Kabel
vision Kiruna från närradion. 

De förra fungerar som programföretag i radiolagens mening där 
beslut och planering bestäms av företagens anställda; tjänste
män och journalister. Precis som för riksradio och riks-tv kan 
man säga att något egentligt lekmannainflytande i styrelsen av 
organisationerna inte förekommer i annan mening än genom repre
sentationen i moder- och dotterbolagens styrelser. 

Närradion skiljer sig alltså markant från detta mönster. Under 
försöksperioden (fram till 1 juli 1982) är det den för alla 16 
närradiostacioner centrala Närradiokommittén som ger sökande 
föreningar sändningsrätt och fastställer programscheman. I många 
fall sker detta dock efter ett i och för sig frivilligt förarbe
te från de enskilda närradioföreningarna. I den föreslagna per
manenteringen av verksamheten föreslår man att föreningarna får 
ökat ansvar för programplaneringen. Inom varje förenings 
sändningstid är det sedan helt och hållet den enskilda för
eningen som beslutar om innehåll, programplanering på sikt 
etc. 

Inom varje förenings sändningstid är det sedan helt och hållet 
den enskilda föreningen som beslutar om innehåll, programplane
ring på sikt etc. 

Participation i produktion 

Under Kirunaförsökets första del förekom endast sporadiskt del
tagande från befolkningens sida. Den andra försöksperioden där
emot kan beskrivas som det första svenska försöket med möjlighet 
för gemene man att delta i produktion av rundradioprogram som 
regelbundet inslag i ett mediums verksamhet. Av ca 30 program 
under den andra försöksperioden tillkom ungefär hälften under 
medverkan i någon form av deltagare från de två veckoslutskur
ser där ett 50-tal invånare, huvudsakligen föreningsmänniskor, 
tränades i tv-produktion. 

Produktionen skedde i samtliga fall tillsammans med personal 
från tv-stationen. Dessa bistod med olika former av huvudsak
ligen teknisk rådgivning, assistans vid redigering osv. Det var 
alltså fråga om en typ av produktionsparticipation där delta
garna erbjuds studiotid, utrustning etc tillsammans med profes
sionell handledning och hjälp med färdigställande av den slut
liga produkten. För en beskrivning och närmare analys av denna 
del av Kirunaförsöket hänvisas till bilaga B och Appendix. 
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Vid försöket med Allemansradio i Gimo tillämpades också samma 
form av egenproduktion under handledning. Utbildningssatsningen 
var större än i Kiruna; enskilda och studiecirklar hade möjlig
het till grundläggande utbildning och handledning efter behov 
och önskemål under hela verksamheten. Försöksverksamheten star
tade i oktober 1977 och avslutades i maj 1979. Under det första 
året sändes ett hundratal program. Ca 30 programtimmar sändes 
under hela perioden. Även om lekmannaproducenter svarade för 
majoriteten av produktionerna så hade den anställde producen
ten på något sätt del i varje produktion. 

Närradion skiljer sig i fråga om organiserandet av programpro
duktionen från de övriga lokala medierna. Här finns inte någon 
professionell personal som handleder eller ställer utrustning 
till förfogande. Varje närradioförening har själv organiserat 
studio och studioutrustning. I allmänhet hyr sedan de sändande 
organisationerna studiotid (inklusive utrustning) till själv
kostnadspris, dvs man betalar närradioföreningens kostnader uti
från hur mycket man själv sänder. 

15.5 Public access 

15.5.1 Sammanfattning 

Utifrån genomgången av de olika förhållanden som gäller för de 
olika medierna, jämförda med avseende på definitionen av public 
access i avsnitt 15.1 kan nedanstående tablå tjäna som samman
fattning. I tablån har också medtagits en jämförelse i fråga 
om den tillgång på tid för public access som kan uppskattas 
finnas i de olika kanalerna. 

Sammanvägningen av fördelsbedömningarna i tablån kan tjäna 
som ett underlag för en bedömning av hur deltagandet i medierna 
kan medverka i demokratins processer; nämligen i bemärkelsen hur 
öppna organisationerna är gentemot deltagarna betraktat ur olika 
aspekter av det mångdimensionella mediedeltagande-begrepp som 
jag använt. 

En första slutsats är att de lokala medierna är mer demokra
tiska vad gäller deltagande än riksmedierna (i tablå 15.1 
representerade av riksradion, men motsvarande förhållanden gäl
ler även för riks-tv). Storskalig verksamhet med ett mångfaldigt 
utbud, centralisering och en stor byråkratisk organisation är 
några av de faktorer som definitionsmässigt verkar för att fjär
ma riksradio/tv från att ha en participatorisk relation till sin 
publik. 
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Det står av tablån 15.1 att döma också klart att Kabelvision 
Kiruna under sin andra period var ett i många avseenden unikt 
medium vad gäller öppenhet för deltagande. Programuppläggningen 
påverkades av den pågående utvärderingen och av kursverksamhe
ten för intresserade kommuninvånare. Stora möjligheter fanns 
både i upplåten tid och i form av erbjuden hjälp att göra egna 
program - och de utnyttjades. Mediets begränsade sändningsområde 
underlättade också de direkta kontakterna mellan invånare och 
programproducenter. Det fanns ofta möjlighet till medverkan di
rekt i program för publiken. 

Kabelvisionens mönster för mediedeltagande har sedan tagits upp 
i lokalradions allemansradioverksamhet, speciellt i försöken i 
Gimo och nu senast i Ljusdal och Ängelholm. De geografiska ytor
na är större vilket gör att verksamheten kan antas behöva längre 
tid för att få genomslagskraft. Detta visar sig i en relativt låg 
kontaktbenägenhet i procent räknat, dock med högre siffror ju 
mindre sändningsområde som stationen har. Den andel som faktiskt 
tagit/varit i kontakt med sin station tycks dock vara stabil, 
strax under 10 % (Westrell 1982). 

Närradion kan utifrån tablån 15.1 beskrivas som mer formellt be
gränsad ur den enskilda människans synpunkt. Jag avser då den 
begränsning i utbudet som trots mångfalden i fråga om sändande 
organisationer blir följden av just begränsningen till förenin
gar som enda tillåtna utnyttjare av mediet. Den geografiska be
gränsningen är också ett hinder ur demokratisk synpunkt. I en 
annan mening är närradion mer tillgänglig/demokratisk än andra 
medier. Beslut och planering vilar på deltagarna på ett helt an
nat sätt även om det sker genom de deltagande organisationerna. 
Dessa svarar också utan inblandning av yttre redaktioner eller 
liknande för lokaler, teknik etc. 
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16 VAD ÄR BESTÄMMANDE FÖR DELTAGANDE I MEDIER? 

16.1 Några tidigare forskningsresultat 

Forskning om public access - eller andra former av återföring i 
lokala medier - har som framgick av del II förekommit endast spo
radiskt i Sverige. De studier som gjorts har skett i samband med 
utvärderingarna av försöken med kabel-tv i Kiruna, närradion samt 
Allemansradion i Gimo, Ljusdal och Ängelholm. Inom Sveriges Ra
dios centrala kansli gjordes 1978 en utredning om förekomsten av 
ljudradioaccess i Sverige (Lindgren 1978). Ett projekt inom Sve
riges Radios publik- och programforskningsavdelning har studerat 
deltagandet i riksradioprogrammet "öppen kanal" (Gröndahl u å). 

Kiruna- och Gimoförsöken visar i stort sett samstämmiga resultat. 
I bägge fallen tycks det ha varit redan etablerade grupper, indi
vider med högre social position och organisationsvana, som svarat 
för det aktiva deltagandet i programproduktionerna. Som visats 
tidigare (del III) har dock tittande och lyssnande på programmen 
varit mer utbrett bland grupper med lägre social position. I bå
da försöken har intresset och bedömningen av verksamheterna va
rit positiv oavsett vilken publikgrupp man tillhört. 

Tre exempel kan nämnas ur den sparsamma förekomsten av nordiska 
studier om publikens feed-back i form av brev, besök och telefon
samtal till etermedier: Werner (1977), Stenberg-Östgren (1979) 
och Gröndahl (1982, u å). 

Werners resultat, som härrör ur en större undersökning av ung
domars medieanvändning, visar på en skev social sammansättning 
bland 15-åringar som direkt eller indirekt är i kontakt med me
dierna. I tolkningen av sina data nämner Werner bl a den sned
vridna bild som mediearbetarna på detta sätt får av publiken. 
Bara en del av publiken (de övre samhällsskikten) blir synlig 
för medieorganisationerna. Denna synliga publik blir bestämman
de för programutformningen. Eftersom denna i sin tur bestämmer 
vem som tar del av mediet kommer en skev återföring alltså att 
medföra att den sociala olikheten reproducerar sig själv. 

En av de svenska studierna (Stenberg-Östgren 1979) visar i och 
för sig på en omvänt skev social rekrytering till en lokalradio
stations telefoninsändarprogram. Bl a så var äldre, lågutbildade 
och föreningspassiva överrepresenterade. Gruppen skiljde sig än
då från genomsnittet genom att den innehöll en ovanligt hög an
del personer med erfarenhet av påverkanförsök och/eller politiskt 
deltagande. 
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Även Gröndahl (1982, u å) fann i sin undersökning av dem som 
kontaktat öppen kanal - ett telefonväktarprogram i riksradion -
att dessa hade stor vana vid liknande aktivitet, både gentemot 
radio/tv och pressen. Gröndahl visar också på betydelsen av de 
selektionsmekanismer som finns i programledningens bedömningar 
av påringarnas programmässighet. Det medvetna eller omedvetna ur
valet gör att det är diskutabelt om det är "den vanliga människan" 
som kommer fram i insändarprogram i radio. 

Under den andra delen av Kiruna-försöket genomfördes en mindre 
studie av tv-stationens kontaktmönster (Lindblad 1977). Resul
taten visar att Kabelvision Kiruna hade omfattande kontakter 
med invånarna, speciellt med deltagarna i den kurs i tv-produk-
tion som stationen anordnade innan sändningsstarten (ca 1/5 av 
alla dagboksförda kontakter gällde dessa veckoslutskursdeltagare). 
Stationens kontakter med organisationsrepresentanter dominerades 
av representanter för offentliga myndigheter och politiska par
tier. Ungefär 1/5 av alla kontakter i undersökningen rörde feed
back i den traditionella meningen dvs frågor och synpunkter på 
programverksamheten i stort. 

Under den första försöksperioden i Kiruna undersöktes också pub
likens beredskap att själv medverka och dess kontaktbenägenhet 
i förhållande till stationen. Svar på liknande frågor redovisas 
från försöken med Allemansradio i Gimo, Ljusdal och Kristianstad. 
I tabellen nedan jämförs publikens faktiska kontakter och/eller 
kontaktbenägenhet i de olika undersökningarna. 

I och för sig avser siffrorna verksamheter av något olika karak
tär. Likaså har undersökningsbetingelserna varit delvis olika. 
En rimlig uppskattning torde dock vara att knappt 10 % av be
folkningen i lokala mediers sändningsområden medverkar i pro
gram eller i kontakt med sin station. Speciellt gäller detta när 
någon intensifierad försöksverksamhet med publikmedverkan pågår. 
(Under normala förhållanden tycks siffran vara lägre (Nordström 
1982)), Därutöver har publiken en kontaktbenägenhet som, beroende 
på vad som inbegripes i begreppet, varierar mellan knappt 10 % 
och drygt 20 %. 

Eftersom de försök man studerat endast omfattat korta tidsperio
der kan man säga att de resultat som kommit fram endast rör en 
aspekt av Public Access som deltagande i den demokratiska pro
cessen, nämligen den del som utgörs av människors och gruppers 
medverkan i respektive medium. De i en mening "positiva" resul
taten från de svenska försöken kan inte ge svar på frågor som 
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Tabell 16.1 Andelar av befolkningen 1 respektive sändningsområde som 
tagit kontakt med eller pä annat sätt visat kontaktbenägen
het gentemot radio/tv-stationen. Procent. 

Faktiska Skillnader Kontakt- Skillnader mellan 
kontakter mellan olika benägen- olika grupper: 

grupper: mer het större kontakt
kontakt bland benägenhet bland 

a Kiruna I 
1974 7 

Högutbildade. 
De med goda 
kunskaper i 
svenska 

19I) Högkonsumenter av 
KTV. De med goda 
kunskaper i svenska 

b Kiruna II 
1974/75 

11 Män 24I) Högkonsumenter av 
KTV 

c Gimo 1979 Uppg sakn - 22 Hög soc position 

Hög soc aktivitet 

d Allemansradio 
Ljusdal 1981 

8 Högutbildade 13l> 

e Allemansradio 
1981 

3 llD 

f Västerbottens-
undersökningen 
1978 

9 Högutbildade 7 

1) Index eller fråga för beredskap att medverka. 

Källor: a. Volvén (1975:261 ff), b. Wolvén (1977:84), c, Löjdqvist (1979:135) 
d, e, Westrell (1982 bil 10:1-2), f, bearbetning av data från Lindblad (1979) 

rör den andra aspekten av Public Access-verksamheten. Kan del
tagandet förmå engagera vanliga människor som deltagare i pro
gramproduktionen och kan Public Access-produktioner på sikt nå 
ut till och engagera människor på ett sådant sätt att det ökar 
deras deltagande i den demokratiska samhällsprocessen? 

Studier av försök i Norden och Storbritannien tycks stödja de 
svenska erfarenheter om ett skevt deltagandemönster som rela
terats här (Croll-Husband 1975, Frandsen .1977).. En stor del av 
det som skrivits i USA om Public Access har av naturliga skäl 
som den komplicerade massmediestrukturen och reklamfinansie
ringen kommit att handla om juridiska och ekonomiska samt rent 
teknologiska aspekter av Public Access. Dessutom har flera för
fattare koncentrerat sig på det problem som rör konkurrenssi
tuationen för Public Access-program och Public Access-kanaler 
(Bretz 1975, Doty 1975, Jeffres 1976). Dessa studier behand
lar dels det Jeffrés benämner publikens fraktionalisering dvs 
att publiken vid ett utökat utbud av kanaler/programtyper ock
så väljer fler kanaler/programtyper, vilket i sin tur medför 
relativt mindre publik för varje kanal/program, dels frågan om 
Public Access av mer eller mindre amatörmässig karaktär kan 
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hävda sig i konkurrensen med de professionella produktioner 
som utgör det normala arbetssättet i massmedia och som tittar
na/lyssnarna kan sägas vara inskolade i. 

I Canada har decentraliserad radio och TV utvecklats sedan fle
ra år tillbaka. Orsaken till detta ligger i olika förhållanden 
som gör att Canadas kommunikationspolitik överhuvudtaget varit 
dynamisk och ofta varit föregångare på olika sätt (Hindley-
Martin-McNulty 1977). Närheten till USA har inneburit stor 
risk för påverkan på kultur och masskommunikation och utveck
lingen har gått mot en protektionism i massmediefrågor. De oer
hörda avstånden, mångfalden av etniska och språkliga minoritets
grupper är faktorer som bidragit till att utveckla ett decentra
liserat kommunikationssystem inkluderande lokal radio. Flera 
exempel finns också på medvetna satsningar på Public-Access-
verksamhet i olika former av samhällsarbete. (En översikt finns 
i Rosen-Herman 1977). Det kan alltså vara skäl att närmare se 
något på den kanadensiska forskningen på området. Jag gör det 
med hjälp av resultat från några rapporter från Telecommunica
tions Research Group (Simon Fraser University) samt från en av 
de fåtaliga monografier som behandlar återföring i massmedia: 
Singer (1973). 

16.2 Några forskningsresultat från Canada 

I sin summering av hittillsvarande verksamhet med lokal pro
gramproduktion (Local Programming) konstaterar den tidigare 
nämnda Telecommunications Research Group (Hindley-Martin-McNulty 
1978) bl a att diskussionen om och kraven på vidgad Public Access 
först dök upp i storstäderna som ett försök av vissa grupper 
att komma till rätta med storstadens anonymitet. En annan vik
tig del i framväxten av lokala programproduktioner i Canada var 
att man såg det som en motvikt till den kommersiella programverk
samheten. Påverkan var här stor från USA och de under 70-talet 
starka strömningarna där för "Participatory Television", dvs en 
önskan att låta folket överta medierna. Numera tycks dock dis
kussionerna om Local Programming o dyl om inte ha avstannat så 
åtminstone kraftigt avtagit. Orsakerna till detta är dels att det 
i de flesta områden finns tillgång till någon form av Access till 
lokala medier och dels att det tycks finnas en allmän cynism och 
desillusionering bland de tidigare Access-entusiasterna beträf
fande det utbyte som denna verksamhet ger i förhållande till 
den möda och energi som enskilda människor tvingas till i sam
band med produktionerna. Detta var också det största hinder som 
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de människor som själva gjorde program i Kiruna upplevde 
(Lindblad-Wolvén 1976). 

I Lyman-Gail 1974 påpekas nya mediers funktion för att binda 
ihop grupper som inte är primär- eller sekundärgrupper i den 
traditionella, sociologiska betydelsen av dessa termer. Beteck
ningen "Network Neighbourhood" används för att beteckna det ge
mensamhet sskapande som kan åstadkommas mellan människor som är 
åtskilda genom stora avstånd eller som bor i storstäder, men 
som har gemensamma intressen i t ex opinionsfrågor, språk etc. 
För svenska förhållanden kan frågan formuleras om en lokal 
länsradio kan bidra till att skapa ett "grannskap" som stär
ker banden mellan befolkningscentra och perifera områden i 
länet. Författarna uppmärksammar några olika problem i sam
band med mediegruppers hittillsvarande verksamhet i Canada. 
Ett problem är att mediegrupperna, även om de är många och 
initierade från olika håll, ändå kan sägas komma från en ur 
politisk och social synvinkel begränsad del av samhället. De 
är ofta vänsterorienterade med en på förhand bestämd uppfatt
ning om hur de lokala medierna kan användas för social för
ändring. De har svårt att "samtala" med olika andra medborgar-
grupper. 

Ett annat problem rör svårigheterna att hitta rätt teknisk ut
rustning för olika ändamål och att kunna använda den för att 
åstadkomma produktioner med viss kvalitet. Det handlar om 
problemet kring professionalitet och amatörism. Försöken av 
olika mediegrupper att få med publiken i programarbetet kan 
i stort sett sägas ha misslyckats. Bland förklaringarna till 
detta finns publikens vana vid det professionella tv-formatet. 
Benägenheten att själv delta kan också ha påverkats av upple
velser av misslyckade access-program. Ofta har mediegrupper 
inte heller valt medium i förhållande till den uppgift man 
stått inför utan t ex använt video för att belysa en viss 
fråga fastän man kanske skulle nått en större genomslags
kraft på ett billigare sätt med radio. Författarna ställer 
hypotesen att lokal-tv:s och lokal radios största förtjänst 
kanske inte ligger i möjligheterna till direkt Public Access 
i bemärkelsen program producerade av publiken, utan snarare 
i att det produceras flera olika program för olika delar av 
publiken. Det bästa sättet att i medierna sköta den direkta 
kommunikationen som är nödvändig för en fungerande demokrati 
skulle i så fall vara olika typer av telefonväktarprogram och 
andra typer av program med direkta tvåvägsförbindelser. 
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Singer (1973) redovisar flera resultat både från egna och andras 
undersökningar kring olika typer av återföring i massmedia av 
typen insändare och telefonprogram i radio. Han inleder med att 
fråga om bristen på adekvata kanaler för två-vägskommunikation 
betyder att demokrati och ett komplext samhälle är två ofören
liga företeelser. De kanaler som möjliggör återföring i ett sam
hälle som i övrigt är ett massamhälle fungerar förmodligen som 
ett skydd för samhällets oundvikliga rörelse bort från demokra
tin. Likaså anser Singer att ingen av de nu existerande feed-
back-kanalerna kan konkurrera i effektivitet med den informa
tion som utgår från maktcentra till de enskilda medborgarna via 
radio, tv och press. Resultatet av sådan kommunikation i en enda 
riktning utgör medborgarnas ökade alienation från politiska och 
sociala processer. 

De empiriska studier om brevskrivande (insändare) som Singer går 
igenom visar att hög utbildning och högstatusyrken dominerar 
bland skribenterna men också att en viss utjämning i fråga om 
den sociala bakgrunden tycks vara i gång. Singer påpekar att 
det inte är blotta närvaron av ett medium eller en kanal som 
utlöser ett kommunikationsbeteende utan snarare något speciellt 
innehåll i mediet. Participationen i nya medier och kanaler ga
ranteras alltså inte av tillkomsten av dem, utan resultatet beror 
lika mycket på det övriga utbudet i dem och de kanaler och prog
ram som inte har public access. 

Resultatet beror också av den vana man har vid mediet och dess 
tidigare innehåll. I en av Singers studier visas t ex att ca 
fyra gånger så många telefonsamtal till radio föranleddes av 
tidigare samtal som insändare till tidningar föranleddes av 
andra insändare (jämför de tidigare relaterade resultaten från 
svenska undersökningar, s 151-152). 

Singer testar också vissa socialpsykologiska hypoteser om anomi 
och alienation som förklaringar till participation. Företrädar
na för de nya kommunikationsteknologierna tycks anta att när 
människornas tillgång till participation i de nya medierna ökar, 
så kommer också deras psykiska välmående att tillta. Singer tes
tar hypotesen att mängden anomi är omvänt proportionell mot in
dividens användning av participationsmedier. Tyvärr kan man inte 
riktigt avgöra vad som är orsak och verkan i det fall att hypo
tesen skulle visa sig vara sann - vilket den visar sig vara 
ifråga om insändare i tidningar men inte ifråga om telefonväk-
tarprogram. 
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16.3 Analys av faktorer som påverkar kontaktbenägenhet och 
deltagande 

I det föregående har framkommit olika faktorer som har samband 
med deltagande och kontaktbenägenhet gentemot lokala medier. Så
dana faktorer som befrämjar eller hindrar individers kontaktbe
nägenhet eller deltagande hör hemma både i den situation som om
ger individen och hos individen själv (Stolt 1976). 

Exempel på situationsfaktorer är fysiskt-geografiskt avstånd 
från mediets stationsort. Situationsfaktorerna kan också röra 
den sociala omgivning som individen befinner sig i; arbetsför
hållanden, utbildning samt tillgång till kommunikationskanaler 
är exempel på sådana. I samband med tillgång till kommunikations
kanaler är det värt att betona den uppdelning i kollektiva och 
personliga sådana som Hedebro gör (Hedebro 1976). Till de kollek
tiva kan vi räkna föreningar och organisationer genom vilka in
dividen kan göra sig hörd. De individuella kommunikationskana
lerna är individernas egna politiska resurser (Johansson 1971) 
och vana vid att använda dem. 

I anslutning till några svenska studier (Hedebro 1976, Stolt 
1976) som diskuterat faktorer som har samband med politiskt del
tagande generellt kan en uppdelning göras i individfaktorer (både 
socio-ekonomiska/utbildningsmässiga och mer subjektiva psykolo
giska egenskaper), sociala omgivningsfaktorer och fysiskt-geo-
grafiska omgivningsfaktorer. Vägen från ett specifikt intresse, 
en idé eller åsikt, till en kontakt med ett lokalt medium för 
att på något sätt uttrycka intresset/idén/åsikten kan schema
tiskt illustreras som nedan i figur 16.1. 

Kontaktbenägen
het gentemot 
lokala medier 

Fysiskt-
geografiska 
omgivnings
faktorer 
ex avstånd 

Sociala 
omgivnings
faktorer 
ex organi
sations-
aktivitet 

Individens intresse 
motivation 

(Social)-
psykologiska 
faktorer 
ex subjektiv 
kompetens 

Figur 16.1 En modell för hur individers kontaktbenägenhet gentemot lokala 
medier bestäms. 
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I grunden för ett beteende, en handling, riktad mot det lokala 
mediet ligger ett intresse som är väckt för eller i anslutning 
till en viss fråga. Som följd av detta intresse kan en lyssnare/ 
tittare reagera på ett program, vilja framföra en programidé eller 
komma på tanken att själv producera ett program. Dessa idéer och 
tankar om ett visst handlingssätt i förhållande till det ursprung
liga intresset måste enligt modellen genomtränga olika barriärer 
för att realiseras. 

Modellen implicerar, att det är människor, vilka har en viss 
uppsättning psykologiska egenskaper, som med hjälp av vissa 
gynnsamma sociala resurser tillsammans med vissa gynnsamma 
faktorer i den omgivande miljön, som kan förverkliga och för
medla idéer och åsikter via en kontakt med det lokala mediet. 

Exempel på faktorer i modellen som hör samman med den fysiskt-
geografiska miljön är enligt Stolt (a a). 

- närheten till politiska centra 
- urbaniseringsgrad eller folktäthet 
- politisk översiktlighet (kommunens storlek) 
- grad av politisering (antal partier) 

Som exempel på betydelsefulla faktorer i den sociala omgivningen 
har jag redan nämnt kollektiva och individuella kanaler för kom
munikation. En tredje sådan som får speciell betydelse i anslut
ning till mediedeltagande är tillgången till massmedier. 

De individuella faktorerna av s k resurskaraktär som i nästan 
alla undersökningar visat samband med deltagande och kontaktbe
nägenhet är utbildning och social position samt social aktivitet 
och i viss mån kön. Förutom dessa tar Hedebro och Stolt upp vad 
som brukar benämnas ciii-0-C.y individens instrumentalitetsföre
ställningar. Här avses individernas bedömningar av vilket infly
tande man har över politiska processer. 

SyòtzmtLLLùt är ett annat av Hedebros begrepp i sammanhanget. 
Systemtillit är en beteckning på den generella tilltro som indi
viden har till det system i vilket ett politiskt deltagande kan 
tänkas äga rum. 

Till sist tar Hedebro också upp Aubj&ktZv kompnt&nA som en 
central individuell faktor i fråga om vilka faktorer som be
stämmer aktivt engagemang i samhällslivet. Även om man har 
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kunskaper, och lever i en gynnsam miljö i olika avseenden är 
det inte säkert att man ändå upplever sig själv som lämpad eller 
duktig nog att ta itu med den aktivitet man teoretiskt sett vet 
vore befogad. 

Till sist ger den tidigare nämnda forskningen av Singer (1973) 
anledning att även föra in alienation som en i sammanhanget 
viktig faktor på individnivå. Social utanförkänsla, maktlöshet 
etc kan antas försvåra initiativ till kontakt och deltagande hos 
individen (Singer 1973:57). 

För att pröva modellens giltighet har jag först undersökt de 
enskilda korrelationerna mellan olika faktorer och kontaktbe
nägenhet. Det material som använts är den tidigare omtalade 
Västerbottensundersökningen. Som beroende variabel har använts 
en fråga där intervjupersonerna fick ange om de tänkt ta kon
takt eller tagit kontakt med lokalradion någon gång. Svaren 
har dikotomiserats så att ja-svar på ett eller bägge av dessa 
alternativ har placerats i en kategori och övriga i en annan. 

Frågor och indexkonstruktioner för de faktorer som fått tjäna 
som oberoende faktorer i analysen finns angivna i bilaga. I 
tabell 16.2 nedan redovisas de enkla gammakorrelationerna mel
lan olika faktorer och kontaktbenägenhet. 

Alla de variabler som visat en signifikant korrelation med 
kontaktbenägenhet har sedan tillsammans med variabeln social 
integrering tagits med i en s k THAID-analys. 

THAID-analys kan kortfattat beskrivas som en metod för att ur 
en större mängd variabler identifiera dem som kan sägas ha den 
största förklaringseffekten i förhållande till den valda beroen
devariabeln. THAID-programmet gör detta genom att successivt i 
högst fyra steg dela upp materialet i dikotomier som skiljer 
sig åt maximalt i förhållande till den beroende variabeln. I 
första steget väljs den variabel som vid en sådan delning ger 
den största variationen mätt med ett speciellt statistiskt 
mått. (För detaljer om metoden, se Morgan-Messenger 1973). 
Den beroende variabeln kan vara på ordinal- eller nominalska-
lenivå och likaså de oberoende. Metoden påminner om s k AID-
analys. Fördelarna gentemot denna är att THAID kan anses ge 
säkrare resultat vid dikotomiserade beroende-variabler där 
grupperna är ojämnt stora (a a s 5). 
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Tabell 16.2 Samband mellan kontaktbenägenhet och olika faktorer.D 

Individfaktorer, psykologiska gamma sign 

Subjektiv kompetens .25 e. s 

Systemtillit .15 e.s 

Alienation - .28 *** (**) 

Effiacy (Instrumentalitetsförväntningar) .45 **** 

Individfaktorer, resurser 

Kön (män) .28 ** (**) 

Utbildning .31 *** 

Sysselsättning .11 e.s 

Sociala omgivningsfaktorer 

Organisationsaktivitet .67 **** 

Massmediekonsumtion (ej lokalradio) .10 e.s 

Lyssnande på lokalradio .36 *** (***) 

Social integrering .17 * 

Politiska resurser .54 **** 

Erfarenhet av påverkanförsök .71 **** 

Fysiskt/geografiska omgivningsfaktorer 

Kommunstorlek .22 **** 

Centrum/Periferi boende .05 e.s 

Avstånd från sändningsorten -.37 **** 

1) Frågor och indexkonstruktioner för de olika faktorerna redovisas i 
bilaga C. 

**** p « 0.01 
*** p 4 0.05 
** p < 0 .10 
* p 4 0.20 
( ) anger ett korrigerat chi-2-värde p g a få enheter. 

16.3,1 Resultat av analysen 

På följande sida presenteras resultatet av analysen i form av 
ett träddiagram som visar vilka variabler som haft den största 
"delningskraften" i förhållande till kontaktbenägenhet. I ana
lysen har den begränsningen införts att antalet individer i un
dergrupperna inte får understiga 30. I så fall har analysen av
brutits. Theta är ett mått på prediktionskraften hos respektive 
oberoende variabel/variabler. 0m theta till och med ett visst 
steg i analysen är .50 betyder detta då att sannolikheten att 
kunna förutsäga beroendevariabelns modalvärde utifrån kunskap 
om undergruppen är 50 %. 
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Analysen visar att det är fyra av variablerna som mer än de 
andra tycks inverka på kontaktbenägenhet: erfarenhet av på
verkansförsök, organisationsaktivitet, avstånd till sändnings
orten samt utbildning. 

I tabell 16:3 redovisas de DELTA-värden på vilka den successiva 
uppdelningen av variablerna bygger. 

Tabellen är uppställd efter de delningar som faktiskt skett 
och visar om delningsvariabeln vid varje steg haft "konkurrens" 
av någon eller några av de andra variablerna. Detta visar sig 
i så fall i form av DELTA-värden som ligger nära värdet för 
den variabel som faktiskt valts ut. 

Tabell 16:3 DELTA-värden för alla variabler 1 THAI D-analysen vid de faktiska gjorda 
delningarna. 

Tidigare Org- Av Ut- LR- Alien Ef- Soc Pol 
påv-förs akt stånd bildn lyssn fiacy int res 

1 Alla .435 .434 .256 .184 .129 .136 .201 .157 .293 

2 Få påverkan försök .039 .252 .229 .186 .050 .159 .047 .078 .167 

4 Låg org-akt .254 .089 .378 .495 .244 .309 .014 .110 — 

5 Hög org-akt 

3 Många påverkanförsök — .377 .227 .084 .147 .176 .279 .132 .162 

6 Låg org-akt — — . 401 — . 169 — — — — 

7 Hög org-akt — .183 .061 

Tabell 16:3 visar att delningsvariablerna vid varje delning 
haft konkurrens. Så är t ex DELTA-värdet för organisations
aktivitet vid den första delningen nästan exakt detsamma som 
för delningsvariabeln (erfarenhet av påverkanförsök). Det be
tyder att den första delningen lika gärna kunde ha skett uti
från organisationsaktivitet om analysen utförts med ett upp
repat urval ur samma population. 

Även avstånd från sändningsorten konkurrerar på detta sätt 
vid flera av delningarna med den utvalda "bästa" variabeln. 
Både organisationsaktivitet och avstånd till sändningsorten 
behåller också sin "kraft"; de återkommer som bästa variabel 
i senare delningar eller fortsätter att konkurrera. Detta är 
ett tecken på att slutgrupperna i analysen kan betraktas som 
reliabla. Det betyder att upprepade analyser med andra urval 
med stor sannolikhet skulle ge samma slutresultat (Morgan-
Messenger a a, s 34 och s 43). 
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Det syns rimligt att anta att ordningen mellan de variabler som 
utkristalliserats i analysen också är ett tecken på en kausal 
ordning dem emellan. Utbildning och avstånd från sändningsorten 
är sannolikt att betrakta som mer bakomliggande än de två 
andra variablerna. Underlag för en kausal modell mellan de 
fyra variablerna och kontaktbenägenhet ges också av korrela
tionsmatrisen i tabell 16.4. 

Tabell 16:4 Inbördes korrelationer mellan fyra oberoende variabler och kontaktbenägenhet. 

(Samtliga korrelationer utom Organisationsaktivitet - Utbild
ning är signifikanta med p<0.05 eller mindre). 

Avstånd från sändningsorten är korrelerat med utbildning och 
kontaktbenägenhet. Att utbildning är korrelerat med denna va
riabel härrör rimligen ur flera samverkande faktorer, bl a 
att sysselsättningsstrukturen är annorlunda i övriga länet 
jämfört med i huvudorten (här Umeå) och likaså åldersstruk
turen. Sambandet mellan utbildning och organisationsaktivitet 
visar en jämförelsevis svag korrelation liksom två andra: 
mellan avstånd och tidigare påverkanförsök och mellan avstånd 
och organisationsaktivitet. 

Den kausala modellen skulle nu kunna ges följande utseende: 

AVSTÅND FRAN 

(Gamnakorrelationer). 

1 Kontaktbenägenhet Kontaktbenägenhet 

.71 Tidigare påverkanförsök 

.67 .44 Organisationsaktivitet 

.37 -.07 -.08 Avstånd från sändn-ort 

.31 .40 .18 -.34 

2 Tidigare påverkanförsök .71 

3 Organisationsaktivitet .67 

4 Avstånd frånd sändn-ort -.37 

5 Utbildning 

ERFARENHET 
AV PAVERKAN-
FÖRSÖK 

[UTBILDNING 1 

KONTAKTBENÄGENHET! 

Figur 16:3 En kausal modell över påverkan på kontakt benägenhet. 
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Enligt modellen är det alltså endast utbildning som inte antas 
ha någon egen direkt inverkan på kontaktbenägenheten. Utbild
ning ses som en mellanliggande variabel som inte har någon 
direkt effekt i sig. Stöd för detta antagande fås om inver
kan av modellens oberoende variabler analyseras mot kontakt
benägenhet i en MCA-analys (se bilaga C, tabell C:3). Hög ut
bildning behöver alltså enligt modellen inte betyda hög kon
taktbenägenhet - om den inte är kopplad till organisations
aktivitet och/eller att man tidigare gjort försök att påverka 
i någon fråga. Dessa senare variabler kan tillsammans med av
stånd från sändningsorten direkt avgöra om man kontaktar "sin" 
lokalradiostation. 

Avstånd från sändningsorten antas också ha en indirekt verkan 
genom utbildningen och genom de faktorer som beror av utbild
ning. Den dubbelriktade pilen melan utbildning och avstånd 
från sändningsorten illustrerar antagandet att dessa variab
ler påverkar varandra ömsesidigt. Denna relation tas därför 
ej med i den empiriska kausala analysen. 

Jag har gjort en prövning av modellen genom MCA-analyser (jäm
för kapitel 11 ) I analysen ställs varje beroende variabel i 
modellen (förutom kontaktbenägenhet även erfarenhet av påver
kanförsök och organisationsaktivitet) mot de oberoende va
riabler som antas bestämma respektive beroende variabel. MCA-
analyserna presenteras i bilaga C och sammanfattas i figur 
16:4, där MCA-analysens beta-värden angivits som direkta 
effekter motsvarande standardiserade regressionskoefficien-
ter (Kim-Kothout 1975:417). 
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Figur 16:4 Direkta och Indirekta effekter'-) på kontakt benagenhet gentenot 
lokalradioststationen. 

1) Siffrorna vid den dubbelriktade pilen mellan avstånd från sändningsorten och 
utbildning är eta-koefficienter. Eftersom eta är ett asymmetriskt korrelations-
mått och förutsätter att den ena variabeln är beroende har jag angett eta både 
för det fall utbildningen är beroende och för det fall förhållandet är det mot
satta. 
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Tabell 16:5 Effektanalys av faktorer som påverkar kontaktbenägenhet. 

A 
Variabel Ursprunglig 

bivarat effekt 
(ETA) 

B 
Direkta 
effekter 
(BETA) 

C 
Indirekta effekter 

D 
Summa kausala 
effekter 
(B+C) 

E 
Ej kausala 
effekter 
(A-D) 

Avstånd från 
sändnings
orten -.21 -.15 -.15 -.06 

Utbildning .15 - (.25x.21)+(.16x.31x 
.21)+(.16x.28) = .10 .10 .05 

Organisations
aktivitet .35 .28 .31x.28 = .07 .35 -

Erfarenhet av 
påverkan
försök .30 .21 .21 .09 

Analysen visar för det första att betydelserna av variablerna 
relativt varandra, mätt med deras direkta effekter, är desamma 
som om man mäter med de enkla sambanden i kolumn A. Det är or
ganisationsaktivitet som har den största egna effekten på om 
man visar benägenhet att kontakta sin lokalradiostation. Bety
delsen av organisationsaktivitet ökar dessutom när effekterna 
av de andra variablerna kontrolleras • Erfarenhet av tidigare på
verkanförsök är det som är näst mest betydelsefullt, även om en 
stor del av dess förmodade ursprungliga effekt (kol A) utgörs 
av den icke-kausala effekt (kol E) som organisationsaktivitet 
skapar mellan påverkanserfarenhet och kontaktbenägenhet. Avstånd 
från sändningsorten får också en minskad betydelse om effekterna 
av de andra variablerna hålls under kontroll. 

För det andra kan vi jämföra de samlade kausala effekterna 
(kol D). Vi tar då hänsyn till de indirekta effekter som or
ganisationsaktivitet har via erfarenhet av påverkanförsök. 
Här visar det sig att betydelsen av organisationsaktivitet 
för kontaktbenägenheten förstärks ytterligare. 

Resultaten stöder det resonemang som låg till grund för model
lens utformande. Resultaten ger också stöd för tidigare forsk
ning som visat hur organisationsmedlemsskap eller organisations
aktivitet kan ha egna effekter på samhällelig orientering eller 
deltagande oberoende av utbildningsnivå (se t ex Martinussen 
1973, Weibull 1976). 

I förhållande till de allmänna antaganden som gjordes i inled
ningen till detta avsnitt visar resultaten alltså att det är 
sociala omgivningsfaktorer som betyder mest för kontaktbenägen
het. De två mått som använts på individens aktivitet i sin so
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ciala omgivning tycks mer avgörande än både utbildning och var 
man bor. En del av resultatet torde förklaras av den låga kor
relation (dock signifikanta) som erhållits mellan utbildning 
och organisationsaktivitet (se tabell 16:4). Det vanliga är 
att organisationsaktivitet i stor utsträckning är positivt 
korrelerat med utbildning (se t ex Perspektiv på välfärden 
1982). Resultatet här kan härröra från förhållanden som är 
speciella för Västerbotten, t ex en större del frireligiösa 
än genomsnittligt i befolkningen och/eller att dessa är ännu 
mer organisationsaktiva än vad denna grupp normalt är. 

Hed reservation för betydelsen av sambandet utbildning orga
nisationsaktivitet ger resultaten i och för sig inget stöd 
för att det är några nya grupper som har kommit i kontakt 
med det lokala mediet jämfört med vad som är vanligt annars 
i fråga om vilka som är aktiva. Å andra sidan fås en komp
lettering av tidigare redovisade resultat från undersöknin
gar om mediekontakter. Dessa har i flera fall visat på ett 
positivt samband med utbildning. Även mina data tyder på en 
viss effekt av utbildning. Det väsentligaste är dock att in
dividuella erfarenheter (tidigare aktivitet) och de kollek
tiva resurser som organisationsaktivitet skapar tycks vara 
den primära förutsättningen för att stimulera en kontakt med 
det lokala mediet. 
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17 DELTAGANDE OCH INNEHÅLL 

Både i denna och i övriga delar har jag påpekat att för en 
fullständig bedömning av nya lokala mediers konsekvenser och 
funktioner behövs även en uttömmande analys av innehållet. Det 
gäller såväl i diskussionen om publikstruktur som i studiet av 
deltagande. Även om avhandlingen är begränsad till publik och 
deltagande ska jag göra några kommentarer till relationen mel
lan innehåll och lokala medier och då speciellt förhållandet 
mellan mediedeltagande produktioner och innehåll. 

Rent allmänt har jag konstaterat betydelsen av närheten i 
innehållet, det lokala. I de sociologisk/social-psykologiska 
modellerna över vad som påverkar benägenheten för informations-
inhämtande (lyssnande/tittande) har denna närhet betraktats som 
en specificering av de selektiva processer som med motivationen 
som grund styr informationsinhämtande. (Se t ex Newcomb-Turner-
Converse 1965:13-35). Ett annat sätt att uttrycka ovanstående är 
är helt enkelt att säga att "det nära är det kära". 

Anledningen till att ett geografiskt nära innehåll är attrak
tivt, är att det i stor utsträckning motiverar till lyssnande/ 
tittande för att det finns mer av igenkänning och identifika
tion i det än i annat material. Det finns en närhet till de 
egna erfarenheterna. 

Det sagda omfattar lokala medier i allmänhet. En av de intres
santaste frågorna i sammanhanget blir om dessa allmänna prin
ciper gäller för i synnerhet produktioner som bygger på medie
deltagande. Både i diskussionen om den idealdemokratiska och 
den kritiska modellens förhållande till deltagande i medierna 
antog jag att en konsekvens av deltagande skulle vara att inne
hållet ändrades i och med att nya grupper var med och påverkade 
och gjorde program. Uttryckt i termer av den idealdemokratiska 
modellen skulle den bredare representationen av människor i 
mediet också innebära en kvantitativ och kvalitativ breddning 
i innehåll dvs fler ämnen och en fördjupad behandling av dessa. 
Sett ur den kritiska modellens perspektiv skulle deltagandet i 
de nya medierna kunna ses som ett medel att bryta den borger
liga offentligheten, att gemensamgöra människors egna erfaren
heter för dem själva i en annan offentlighet. 

Det föreligger minst två stora metodologiska hinder för att idag 
kunna uttala sig om sambanden mellan mediedeltagande, innehåll 
samt effekter som rör demokrati. För det första finns det knap-
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past några speciella studier som systematiskt och över lång tid 
undersökt problemställningen. Kontrollproblemen i en sådan studie 
skulle naturligtvis vara stora. Nya ämnen i medierna - fler frå
gor på dagordningen - skulle kanske kunna spåras men att påvisa 
sambandet mellan det och politisk aktivitet i någon form skulle 
kräva lång tid och nya alternativa forskningsdesigner. 

Den andra metodologiska svårigheten ligger i att olikheter i upp
läggning, kategoriseringsprinciper etc mellan de punktstadier 
av skilda medier som finns idag gör det svårt att jämföra dem 
sinsemellan. 

Att använda de programstatistiska rubriker som finns medför 
svårigheter att spåra skillnader mellan mediedeltagandeproduk-
tioner och det "normala" utbudet i lokala eller nationella me
dier. Trots skillnader i kategoriseringsprinciper förekommer 
det dock gemensamma rubriker. I tabell 17:1 jämför jag ett par 
lokala medier som bygger på deltagande med några vanliga medier 
i fråga om andelen kultur respektive samhälle i utbudet. 

Tabell 17:1 Andel av utbudet i 
"Kultur". 

olika medier som utgörs av 

Samhälle 

"Samhälle" och 

Kultur 

Riks-tv 13 12 

Riksradio, Program 1 19 20 

Lokalradio 14 26 

Närradio 18 13 

Allemansradio, Gimo 22 8 

Allemansradio, Ljusdal 23 13 

Allemansradio, Kristianstad NV 14 8 

Källor: Se figur 8:1. 

Med beaktande av olikheterna i klassificeringsprinciper torde 
skillnaderna kunna betraktas som små i utbud av programtypen 
"samhälle" mellan mediedeltagandekanaler (Public-access-kana-
ler). I fråga om kultur ser skillnaderna större ut. Allemans-
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radiostationerna tycks ha lite kultur i sändningarna jämfört 
med de övriga. Även där är skillnaderna förmodligen mindre än 
vad de ser ut att vara. I källan för siffrorna från Ljusdal 
och Kristianstad anges t ex en kategori "Program utan speciellt 
ämne" som för Ljusdals del utgör 37 % och för Kristianstads del 
56 %. 

Någon egentlig slutsats är alltså svår att dra utifrån den van
liga statistiken om skillnader i innehåll mellan deltagande
medier och andra. Det kan också vara så att det föreligger 
skillnader men att de inte kommer fram i de innehållsanalyser 
som är möjliga att göra på existerande programstatistik. 

Ibland har det sagts att det inte är publiken som är skevt för
delad i våra medier utan innehållet. Man har då menat att den 
tröghet som finns hos majoriteten av befolkningen att ta till 
sig och tillgodogöra sig samhällsfrågor via t ex radio beror 
inte på "sämre" utbildning eller typ av arbete etc utan helt 
enkelt på att innehållet i medierna inte stämmer med människor
nas egna liv och erfarenheter. Resonemanget påminner i hög 
grad om det jag skrev om den kritiska modellen, speciellt 
offentlighetsteorin, i förhållande till deltagande (se av 
snitt 

Rubriker och programbeskrivningar i de få dokumentationer som 
finns av innehåll i lokala medier kan ge visst stöd för sådana 
tankegångar. Det innehåll som produceras tycks ofta bygga på 
enskilda personers initiativ och engagemang i frågor som på 
ett ytligt plan kan beskrivas som "människors livsvillkor" i 
fråga om arbetsliv, handikapp, barn och barnomsorg. I fråga 
om det personliga engagemanget finns en likhet med närradion. 
Trots att innehållet är mer eller mindre knutet till den sän
dande föreningen är det vanligen enskilda människor som, många 
gånger i princip oberoende av den egna föreningen, ligger bakom 
att programproduktionen blir av (Hedman 1982:22). Samma förhål
lande kan iakttas i den studie av lekmannaproducerade program 
som jag gjorde i samband med Kiruna-försöket och som återfinns i 
appendix. 

I en summering av allemansradioförsöket i Gimo (Nerman 1980) 
sägs att "Det för en demokrati avgörande är att medborgarna 
äger sina ord och erfarenheter. Vi kommer i besittning av våra 
erfarenheter när vi får delge dem." Häri ligger enligt Nerman 
det alternativ som Allemansradion och liknande medier kan ge: 
att fritt utan inblandning av de fabriksliknande journalistiskt-
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redaktionella rutinerna, kunna dela ut människors erfarenheter 
till varandra "på sidan av" den borgerliga offentligheten. 
Nerman pekar på ett drag i innehållet i Gimoradion som stör 
den förhoppning om en kritisk kommunikativ radio som han ger 
uttryck för. Gimosändningarna behandlade i ringa grad kontro
versiella, konfliktfyllda grundläggande samhällsfrågor. Trots 
enstaka undantag torde i stort sett det samma kunna sägas om 
de lekmannaproduktioner som gjordes i Kiruna.(En uppfattning 
om programinnehållet under andra försöksperioden ges av tabell 
5C3 i appendix, s305). De programrubriker för den nya Alle-
mansradion och närradion, som återfinns i Westrell (1982:bi-
laga 1) och Hedman (1981:177 ff) ger inte anledning att tro 
att förhållandet skulle vara annorlunda i dessa medier. Hed
man (1982:24) summerar också om innehållet i närradion på föl
jande sätt: "Huvudintrycket är dock att man i programmen säl
lan tar upp samhällskritik eller politiska ämnen. Man försöker 
heller inte med hjälp av närradion driva fram någon ny opinions
bildning . " 

Åter igen har jag anledning att framföra metodologiska reser
vationer. Alla verksamheter hittills har varit försök eller 
pågått under relativt kort tid. Det kan antas ta många år 
innan en lokal medieverksamhet har trängt in i människors 
medvetande så långt att man överhuvudtaget kan betrakta den 
som ett alternativ i den lokala opinionsbildningen. 

De tendenser till ett relativt harmlöst innehåll som kan spå
ras i de diskuterade lekmannaproduktionerna är ändå värda att 
uppmärksammas med tanke på den tidigare diskussionen om in
formationsklyftor. I den hänvisade jag bl a till resultat som 
tydde på att lokala medier kunde ha en utjämnande funktion när 
lokala konfliktfrågor behandlades. I det fall att diskussionen 
som förts här tyder på en generell tendens ligger det en risk 
i det utbud i lokala medier som baseras på lekmannaproduktio-
ner. Det kan, genom att undvika större eller svårare konflikt-
fyllda ämnen, endast bli vad Nerman kallar en säkerhetsventil, 
dvs ett medel för att bevara strukturen i stället för att på
verka och förändra den. 
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18 SAMMANFATTNING AV DEL IV 

I detta kapitel har deltagande i lokala medier analyserats teo
retiskt dels utifrån två övergripande modeller, dels utifrån 
olika definitioner av deltagande och liknande begrepp. 

En empirisk analys har genomförts på två sätt. Det ena är en 
jämförelse av kabel-tv-försöket i Kiruna med senare etablerade 
lokala medier (och i viss mån riksradio/tv) i fråga om olika 
kriterier på public access. Det andra sättet för empirisk analys 
är en kombination av explorativ och kausal analys av vilka fak
torer som bestämmer mediepublikens kontaktbenägenhet gentemot 
lokala medier. I särskilda avsnitt har tidigare forskningsresul
tat presenterats och likaså har relationen deltagande och inne
håll behandlats i ett avsnitt. 

Den kausala analysen av kontaktbenägenhet har visat att orga
nisationsaktivitet och påverkanerfarenhet kan stimulera till 
kontakter med det lokala mediet oberoende av utbildning. 

I anslutning till avhandlingens övriga syfte rör frågeställ
ningen för sammanfattningen om analysen tycks tyda på att lokala 
medier och publikens deltagande i dessa är förbundet med med
verkan i samhällets demokratiprocesser i någon form. Vilka 
resultat bidrar till målsättningen med den ena eller den andra 
av de två modeller för relationen deltagande-demokrati som 
presenterats? 

I en mening innebär det faktum att medierna görs tillgängliga 
för publiken att det sker en fördjupning i det demokratiska 
arbetet utifrån den idealdemokratiska modellen betraktat. En 
kvantitativ ökning sker av deltagandet i en del av samhällets 
politiska kommunikation. Fler människor än tidigare hörs i 
den offentliga debatten, fler rörelser och föreningar får till
fälle att nå ut till fler människor än tidigare. Detta är ett 
viktigt element i den ideal demokratiska modellen; att kanalerna 
öppnas och att det finns möjlighet att göra sig hörd. Till 
modellens målsättningar hör sedan att kunna påverka människorna 
så att de utnyttjar möjligheterna. 
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Enligt den kritiska modellen kan kriterierna på "fördjupning 
av det demokratiska arbetet" inte ses utifrån hur många som 
kommer till tals eller hur ofta man har möjlighet att göra 
det. Det centrala är här i stället vilka i samhället som 
framträder och med vilket innehåll. En av modellens mål
sättningar blir då att påverka samhället så att föränd
ringar kommer till stånd vad avser aktörer och innehåll 
i medierna. 

Betraktat på detta sätt blir det svårare att tala om fördjup
ning av demokratin. I Kirunaförsöket och dess efterföljare har 
en skev social rekrytering till deltagandet i medierna dokumen
terats. Analysen i kapitel 16 har också visat på en del av mek
anismerna bakom detta. Kontaktbenägenheten gentemot det lokala 
mediet tycks gynnas av sociala erfarenheter, vissa geografiska 
faktorer, individuella resurser samt omgivningsfaktorer i nu 
nämnd ordning. Indikatorer förekommer också i analysen på att 
flera psykologiska faktorer inverkar (systemtillit, upplev
else av inflytande). 

Den skeva deltaganderekryteringen i fråga om alla dessa fak
torer innebär förmodligen också att det innehåll, och de er
farenheter, som medierna speglar utifrån dessa politiskt-
socialt, kanske också psykologiskt, resursstarka grupper också 
blir "skevt". Det har ibland sagts att "det är inte medie
publiken som är skevt fördelad, det är innehållet". Det är 
alltså inte säkert att den ökade tillgängligheten, öppnandet av 
medierna förmår ändra på någon av dessa skevheter. 

De potentiella möjligheterna att i de lokala medierna bryta 
vad den kritiska modellen kallat den borgerliga offentlig
heten minskas alltså av hinder och barriärer på olika nivåer. 
Den potentiella möjligheten ligger i görligheten att i större 
utsträckning än i riksmedier kunna spegla andra erfarenhets
världar och verkligheter än dem som normalt skildras i medierna. 
Vissa tecken på ett sådant annorlunda innehåll kan ses i de 
lokala medieverksamheterna som förekommit i Kiruna och de för
sök som drivs inom lokalradion. 

Möjligheterna till mediedeltagande på annat sätt än genom feed
back och produktion är små. Beslut och planering sker huvudsak
ligen inom medieföretagen. Undantaget här är närradion som i 
denna mening närmar sig den mest avancerade formen av parti
cipation: deltagande i beslut och planering. Avgörande beslut 
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och långtidsplanering sker på central nivå men de lokala när-
radioorganisationerna är i praktiken självstyrande i fråga 
om t ex ekonomi och programscheman. Dessutom har de sändande 
föreningarna helt egen bestämmanderätt över sin programtid. 

Deltagandet inom närradiostationerna inrymmer samtidigt olika 
drag som kan sägas verka i riktning mot demokratisering både 
om man använder den idealdemokratiska modellens och om man an
vänder den kritiska modellens betraktelsesätt. I anslutning 
till den förra kan sägas att närradion i högre utsträckning 
bygger på representation genom andra i mediet som demokratiskt 
ideal än participation i mediet för den enskilde. Verksamheten 
är förbehållen föreningar/organisationer och publikmedverkan är, 
frånsett de deltagande organisationernas representanter, spar
samt förekommande jämfört med vad som är fallet i lokalradion. 

I anslutning till den kritiska modellen kan man säga att mäng
den organisationer, dominansen av vissa typer av organisationer 
samt det uppsplittrade, fraktionaliserade utbudet försvårar de 
processer som enligt modellen kan ses som ett av målen för lokal 
medieverksamhet. Det är processer som kan beskrivas som ökad 
medvetenhet, organiserande av kollektiva erfarenheter eller eta
blerandet av en proletär offentlighet i motsats till den borg
erliga offentligheten. 

Försöken inom lokalradions ram tillåter inte annat deltagande 
än i produktionen; alltså inte i beslut och planering av medie
verksamheten. Däremot är deltagandet öppet för enskilda såväl 
som för grupper och organisationer. I detta avseende står detta 
lokala medium för en mer participativ demokratiuppfattning än 
andra medier. Som sas inledningsvis motverkas denna öppenhet 
av olika hinder vilket i praktiken gör deltagandet öppet en
dast för vissa grupper. 

Konklusionen tycks bli att en demokratisering genom deltagande 
i lokala medier hindras ibland genom samhälleliga restriktioner 
i fråga om deltagandets omfattning (närradion) och ibland genom 
hur och i vilka former man får delta (lokalradion). Till dessa 
hinder kommer sociala och individuella barriärer som är beting
ade av samhällsstrukturella faktorer och geografiska avstånds-
hinder som gynnar grupper som befinner sig i mediets närhet. 
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Tillsammantaget kan dessa förhållanden å ena sidan ses som 
ett stöd för den kritiska modellens hypotes att samhällets 
öppenhet gentemot deltagande i medierna är en öppenhet vilken 
fungerar som en bekräftelse av de resursstarkas position i och 
tillfredsställelse med samhället och som en institutionaliser-
ing av kritik och motrörelser bland de resurssvaga. Dessa senare 
grupper har visserligen fått ett vidgat tillträde till medierna 
precis som alla andra men i konkurrensen med redan kommunikations
starka blir deltagandet från de nya grupperna ett deltagande som 
i det stora hela riskerar att komma att fungera som avledare och 
neutraliserare av nya opinioner i stället för förmedlare och 
gemensamhetsgörare av dem. 

Å den andra sidan är de resultat som framkommit ett stöd för 
den idealdemokratiska modellens mål om "fler röster i radio" 
och därigenom ökad pluralism i utbudet. Sett utifrån model
lens representativitetsbegrepp kvarstår dock obesvarade frå
gor. De gäller huruvida deltagarna på olika sätt kan anses 
representativa för medborgarna och om innehållet som produ
ceras är representativt för ett behov i befolkningen. 
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19 SLUTORD OCH SAMMANFATTNING 

19.1 Slutord 

I denna avslutande del av avhandlingen kommer jag att summera 
och diskutera de empiriska resultat och den teoretiska diskus
sion som jag redovisat i del I - IV. Inledningsvis vill jag pe
ka på några begränsningar i den analys som genomförts. 

Avhandlingens syfte formuleras i sin enklaste form som "Fördju
par lokal radio och tv demokratin?". Den avgränsades till att 
gälla i vilken mån data från olika svenska undersökningar om 
lokal radio och tv kan sägas tyda på att verksamheterna bidrar 
eller inte bidrar till demokratins målsättningar. En specifi-
cering har också skett på så sätt att en distinktion har införts 
mellan frågan om huruvida medierna bidrar till målsättningar en
ligt vad jag har kallat den kritiska modellen eller enligt den 
idealdemokratiska modellen. 

Det kan nu direkt konstateras att de enkelt formulerade frå
gorna (vilket inte betyder att de åk enkla) inte kan ges lika 
enkelt formulerade svar. Det finns flera anledningar till detta. 
En avgörande sådan är naturligtvis att föreliggande studie varit 
begränsad till vissa delar av problemområdet. Dessa begränsnin
gar är för det första att undersökningen avgränsats till att söka 
ge svar på frågan i vilken mån erfarenheter från svenska försök 
och verksamheter med lokal radio och tv kan sägas tyda på att 
dessa medier bidrar till de målsättningar som kan antas före
ligga för förhållandena massmedier - demokrati. Dessa data har 
vanligen insamlats med andra huvudfrågeställningar än de jag 
ställt upp. I många fall torde de dock naturligtvis mer eller 
mindre indirekt som här varit grundade i vad som kan kallas de
mokratifrågor. Det är denna begränsning som gjort att frågeställ
ningen preciserats i termer av om verksamheterna med lokal radio 
och tv "verkar tyda på" eller "peka i riktning mot" den ena eller 
andra modellens målsättningar. 

En annan begränsning som rör källorna för de data som redovisas 
är att samtliga undersökningar antingen rör begränsade försöks
verksamheter eller verksamheter som endast pågått en kort tid 
när undersökningarna ägt rum. Denna begränsning gör det befogat 
att direkt formulera den nästan självklara slutsatsen att ytter
ligare forskning är nödvändig för att kunna eliminera det nyhets
värde och den experimenteffekt som fortfarande kan sägas vidlåda 
mycket av verksamheten med lokala medier i Sverige. 



176 

En tredje begränsning som också direkt berör den fortsatta forsk
ningen inom ämnesområdet är analysens tyngdpunkt på publikstruk
tur och deltagande i medierna. I flera avsnitt har påvisats det 
nödvändiga i studier av lokala mediers innehåll och av dettas 
förhållande till publik och deltagande. 

Andra fortsatta studier, som avhandlingen pekar mot, är sådana 
som rör feed-back i olika former i lokala medier över huvud taget. 
Forskningsöversikten i del II har visat att sådan forskning före
kommer endast i ringa utsträckning. 

Förutom de generaliserbarhetsbegränsande faktorer som diskute
rats ovan (korta försök, innehållets betydelse) ska jag ge några 
kommentarer till förhållandet mellan lokal radio och lokal tv 
samt även nämna något om den speciella undersökning från Väster
botten som ingår i materialet. 

Diskussionen har genomgående refererat till "lokal radio och tv" 
som en enda typ av medium. Så är det ju i verkligheten inte. För
utom de tekniska skillnaderna förekommer lokal tv inte alls i 
samma skala som lokal radio. Jag menar att det ändå är befogat 
att betrakta dessa medier tillsammans i det sammanhang som frå
geställningarna här rört. 

Grundfrågan i t ex Kirunaförsöket med kabel-tv och i allemans-
radioförsöken är densamma - hur skall man effektivast nå ut med 
ett visst innehåll, hur skall man kunna lyfta fram de som vill 
göra sig hörda och kanske också hur skall man kunna aktivera 
andra som borde få göra sig hörda. 

De enda data om detta som jag redovisat i förhållande till lokal 
tv är just de från Kirunaförsöket. Detta är naturligtvis en be
gränsning även om det hittills är det enda försöket i sitt slag 
i Sverige och även om dokumentation och utvärdering varit mycket 
omfattande. Å andra sidan gör likheten mellan Kirunaförsöket och 
t ex allemansradioförsöken i lokalradion i fråga om uppläggning 
och målsättningar att generaliseringar mellan medierna är rimliga 
att göra. Många av forskningsresultaten pekar också på detta. 

Betingelserna för konsumtion av radio och tv kan tyckas olika. 
Radio betraktas vanligen som mer flexibel, mer lättillgänglig. 
Likheter finns dock även här. På samma sätt som lokala tv-sänd-
ningar kan antas ha ett mer begränsat utbud och därför kräva mer 
passning i tid än lokal radio så ställs ju i princip samma krav 
på den lyssnare som vill bevaka eller välja speciella sändnings
innehåll i radio. 
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En egenskap hos tv begränsar dock generaliserbarheten mellan 
medierna. Det är tv-mediets i alla fall hittills allmänt sma
lare eller mer exklusiva karaktär. Speciellt i förhållande till 
deltagande är det befogat att tala om tv som mer resurskrävande 
och kanske som mer respektingivande. Det krävs mer resurser (mer 
utbildning i handhavandet av mediet, mer tid) för att göra tv och 
det är förmodligen ett medium som är svårare att "närma" sig. 
Teknisk utveckling och ökad vana vid tv, bl a genom videotek
nikens utveckling torde komma att minska dessa skillnader. 

En avslutande kommentar om generaliserbarheten rör de data om 
lokalradiolyssnande från Västerbotten som jag redovisat. I och 
för sig skiljer sig Radio Västerbotten från många andra lokal
radiostationer genom det ytmässigt stora sändningsområdet och 
den ojämnt spridda befolkningen. De data om publikstruktur, och 
även om olika bakgrundsfaktorer jag redovisat, ger dock knappast 
anledning att inte se även analyserna från denna undersökning i 
ett större sammanhang. 

Syftet med analyserna är alltså att se hur publikstruktur och 
deltagande i lokal radio och tv bidrar till målsättningarna 
för förhållandet mellan medier och demokrati som de angetts 
i två idealtypiska modeller för detta förhållande. Modellerna 
har benämnts "den idealdemokratiska modellen" och "den kritiska 
modellen". Modellerna har betraktats som grundade i två motsatta 
teoretiska skolor inom sociologin; reguleringens sociologi samt 
den radikala förändringens sociologi. Skolorna kan var och en i 
sin tur delas upp bl a utifrån vilka metodologier de anvisar för 
att söka svaren på de vetenskapliga frågor som ställs. 

Med denna utgångspunkt har ansatsen sedan varit att med hjälp 
av vissa tillgängliga data försöka finna stöd för att lokal 
radio och tv i Sverige bidrar eller inte bidrar till den ena 
eller andra modellens målsättningar. Dessa målsättningar kan 
för den idealdemokratiska modellen summariskt beskrivas med 
begrepp som "pluralism", "ökad yttrandefrihet", "öppna kanaler" 
etc. Målsättningen enligt denna, den gängse synen på demokratin, 
är också att stärka samhället som enhet genom att med hjälp av 
lämpliga informationstekniker få medborgarna att vara välinfor
merade och aktiva i opinionsbildningen i samhället. 

Huvudprincipen för att uppnå denna målsättning kan sägas vara 
att informationen skall vara lika för alla och att alla skall 
ha möjlighet att delta i åsiktsbildningen. Som ett delmål kan 
man säga att det gäller att påverka individerna i samhället så 
att de tar emot (och ger ifrån sig) relevant information. 
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Den kritiska modellens målsättningar kan ses riktade mot sam
hället snarare än mot individerna. Genom ändringar av t ex or
ganisation och struktur i medierna skall information och kom
munikation i större utsträckning än vad som är fallet i det nu
varande samhället kunna komma resurssvaga eller undertryckta 
grupper till del. Den kritiska modellens marxistiska bas gör 
att målsättningen också kan uttryckas som att åstadkomma kom
munikation inom och ett deltagande för den grupp i befolkningen 
som med klassisk marxistisk terminologi kallas proletärer. 

Ett annat utgångsperspektiv anlägger Hedman som i sina studier 
av närradion betonat lokala mediers funktion som skapare av kon
sensus i närsamhället (Hedman 1980a, 1982a). Åsikter, normer 
och värderingar om olika mål och företeelser kan förankras 
lokalt. Hedman relaterar åsikter om att lokala medier i detta 
sammanhang kan verka åt två motsatta håll gentemot det natio
nella samhället. Genom decentralisering sker en uppsplittring 
som gör att makthavare får mindre kontroll över enskilda medier. 
Å andra sidan medför uppsplittringen att kontrollmöjligheterna 
ökar eftersom de ingående delarna (de lokala medierna) blir 
mindre och kanske "svagare". 

Konsensustankegången är som princip tillämpbar både på den 
idealdemokratiska och den kritiska modellen fast på olika sätt. 
Konsensus som målsättning enligt den idealdemokratiska modellen 
betyder att lokal radio och tv skall nå alla i lokalsamhället, 
stärka banden mellan de lokala politiska representanterna och 
medborgarna. Lokalmedierna skall också stärka samhörigheten 
genom att aktivera befolkningen både som deltagare i mediet 
och som deltagare i det politiska livet över huvud taget. 

Resonemanget om konsensus får en annan betydelse om det till-
lämpas på den kritiska modellens målsättningar. Här blir kon
sensus en fråga om att genom användning av de nya medierna 
kunna åstadkomma en ny offentlighet för gemensamgörande av 
arbetarklassens erfarenheter, vilka anses "dolda" och undan
trängda i den borgerliga offentlighetens kommunikationsstruk
tur. Mattelart (1980) formulerar denna de nya mediernas kom-
munikativa funktion inom grupper av befolkningen på följande 
sätt: "Medierna är inte - eller borde inte längre vara - inst
rument för att representera en verklighet som ligger utanför 
dem. De borde vara direkta instrument för olika grupper eller 
rörelser för att producera dessas kulturella identitet" (s 336). 
En viktig skillnad i tillämpningen av "konsensus" på den kritiska 
modellen är att konsensus inom en grupp (arbetarklassen) direkt 
kan komma att stå i strid med konsensus inom samhället som helhet. 
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Vilket är nu svaret på frågan om lokal radio och tv bidrar till 
den ena eller den andra modellens målsättningar? Vad analysen 
främst torde ha visat är att svaret är mångfacetterat. Det finns 
resultat från såväl publik- och deltagandeanalyserna som stöder 
lokal radio och tv:s bidrag till båda modellernas målsättningar. 
Det finns också resultat från både publik- och deltagandeanaly
serna som pekar mot att verksamheterna strider mot målsättnin
garna både med den idealdemokratiska och den kritiska modellen. 

Publikanalysen i del III visar i en översikt över publikstruk
turen i olika lokala medier att dessa i stor utsträckning når 
en del av befolkningensom kan karakteriseras som lågresursgrup-
per. Detta är ett positivt bidrag till den idealdemokratiska 
modellens målsättningar i den bemärkelsen att många exponeras 
för en typ av information (bl a längre nyhetsreportage, sam
hällsinformation i vid bemärkelse) som annars huvudsakligen 
når resursstarka människor. Huruvida denna ökade exponering 
leder till positiva förändringar i kunskap eller aktivering 
måste dock ifrågasättas. Data som presenteras här visar att 
direkta aktiveringseffekter av tittande kunnat konstateras 
och att dessa varit större vid ökat tittande. Samtidigt visar 
dock resultaten att aktiveringen varit relativt störst bland 
de medel- och högutbildade grupperna bland publiken, dvs klyf
tan mellan låg- och högresursgrupper snarare ökade än minskade 
vid ökad exponering. 

I förhållande till den kritiska modellen är slutsatser av pub
likstrukturanalysen svårare att dra eftersom sådana konklusio
ner till så stor del är beroende av innehållet i medierna. En 
grundläggande tolkning är ändå att de lokala mediernas publik 
i stor utsträckning överensstämmer med de grupper som enligt 
den kritiska modellens målsättningar skall medvetandegöras om 
nödvändigheten av och aktiveras till förändring av samhället. 
Skälet till lokala mediers attraktionskraft vis-å-vis arbetar
klassen har av Brown (1979) bl a ansetts vara att arbetarklassen 
är mindre rörlig och framåtsträvande, mer lokalt orienterad, 
än medelklassen. En konsekvens av detta är att de lokala me
dierna ger arbetarklassen mer belöningar, mer tillfredsstäl
lelse än vad de ger medelklassen. Denna tes kan också ses som 
en delförklaring till de resultat som här framlagts om delta
gandet i de nya medierna. Resultaten visar på ett generellt 
sett skevt fördelat deltagande i motsatt riktning jämfört med 
vad som är fallet i fråga om publikstrukturen. Deltagandet i 
sig kan då tänkas ligga närmare medel- och överklassens "fram
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åtanda" och "rörlighet" eller kanske också en större benägenhet 
hos dessa att acceptera och införliva nyheter och nya möjlig
heter. 

Det skevt fördelade deltagandet kan också tänkas få olika kon
sekvenser för den idealdemokratiska modellens målsättningar. I 
termer av konsensus kan de grupper som visar sig komma till tals 
(medel- och högutbildade, organisationsmänniskor) antas till 
stor del representera gällande normer och värderingar. Hedman 
(1982a) pekar också på denna tänkbara funktion med närradion: 
att deltagandet får en i vid mening norm- och värdestärkande 
betydelse. Även om det genom de nya medierna tillsammantaget 
sker en kvantitativ ökning av antalet deltagare är det alltså 
inte givet att det är liktydigt med ökad pluralism i opinions
bildningen. 

Diskussionen ovan har med något svepande generaliseringar gällt 
nya lokala medier allmänt. Man kan också ställa frågan om de 
olika lokala medierna som jämförs i analyserna skiljer sig i 
fråga om hur de medverkar till den idealdemokratiska eller kri
tiska modellens målsättningar. I en mening pekar analysen mot 
att närradion i större utsträckning än de andra torde bidra till 
den idealdemokratiska modellens målsättningar. Närradions för
ankring i det etablerade förenings- och organisationslivet är 
en orsak; därigenom kan innehållet i stort antas vara fören
ligt med de intressen hos samhällets styrande som formulerats 
i den idelademokratiska modellens målsättningar. Närradion tor
de i lägre grad bidra till den kritiska modellens målsättningar 
i den meningen att möjligheten att nå många samtidigt är små, 
och som medieenhet betraktad blir dess budskap fraktionaliserat 
och svårfångat. Samma sak kan sägas om de allemansradioförsök 
som påbörjats inom lokalradion även om dessa genom att de är 
öppna även för enskilda kan förmodas skapa en potential för 
ett mer system- eller samhällskritiskt innehåll. Om närradion 
skall dock också sägas att dess relativa småskalighet tillsam
mans med dess obundenhet till redaktioner, övervakande produ
center osv ger en potentiell möjlighet till skapande av grupp-
identiteter i den mening som den som tidigare citerades av 
Mattelart. 

Vad betyder de data jag presenterat om bestämmande faktorer 
bakom konsumtion och deltagande i lokal radio och tv? Huvud
resultaten om konsumtion pekar på betydelsen av närhet i olika 
bemärkelser; invånarantal i sändningsområdet, avstånd från sänd
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ningsorten. Det tycks som om sådana faktorer vad gäller expo
nering för lokala medier kan ha större eller lika stor bety
delse som mer traditionella förklaringsvariabler, t ex utbild
ning och sysselsättning. Den empiriska analysen av kontaktbenä
genhet gentemot medierna visar också på att utbildning inte har 
lika stark effekt som organisationsaktivitet och tidigare erfa
renheter av försök att påverka har. 

Tillsammantaget kan dessa analyser tolkas som att de visar att 
strukturella variabler och sociala resursvariabler kan ha en 
effekt oberoende av mer traditionella förklaringar i termer av 
t ex utbildning. 

Den begränsade diskussion om innehållet i lokala medier som 
jag fört i avhandlingen har pekat på vissa resultat som tycks 
tyda på att samhällskritiska/politiska ämnen varit sparsamt 
förekommande i lekmannaproducerade program i de nya medierna. 
En anledning kan vara att lokal radio och tv endast i liten ut
sträckning kommit att utnyttjas av grupper som för fram allmän 
eller specifik kritik mot det politiska systemet. Gidlund (1978) 
har påpekat att vad han kallar temporära politiska organisatio
ner med sådana syften generellt värderar massmedier som artiku-
lationsform lågt jämfört med egna aktioner och även jämfört med 
officiella kontakter. Samtidigt betonar beslutsfattarna också 
de egna kanalernas (partier, intresseorganisationer) betydelse 
i den samhälleliga beslutsprocessen, medan massmedier även här 
värderas lågt. 

Gidlunds resultat pekar sålunda på ett klart dilemma sett uti
från den idealdemokratiska modellen: systemet öppnar medierna 
och uppmanar till deltagande i dem men benägenheten att till
mäta betydelse till det som framförs i medierna är låg. Resone
manget grundar sig på massmedier allmänt dvs det professionellt 
producerade utbudet. Här finns en forskningsfråga inbyggd. Kom
mer responsiviteten hos beslutsfattarna att vara större gente
mot mer direkt medborgerligt producerat medieinnehåll? 

Frågan om de nya lokala medierna skall kunna bidra till de demo
kratiska målsättningarna har här formulerats både inifrån sys
temet och utifrån en systemkritisk aspekt. Det är troligt att 
frågorna måste formuleras i en mer förutsättningslös form än 
vad som gjorts. På ett plan finns det också möjlighet att di
rekt koppla de båda modellernas frågeställningar till varandra. 
Den kritiska modellens målsättning att ersätta den borgerliga 
offentligheten med en alternativ, proletär, offentlighet kanske 
är liktydig med den teoretiska diskussion om deltagande enligt 



182 

den idealdemokratiska modellen som Johansson (1979) för: "I 
teorin om den demokratiska processen" skriver Johansson, "finns 
inget genomtänkt resonemang om hur medborgarna bör gå tillväga 
för att gemensamt komma fram till svar på frågor om hur levnads
förhållandena är". Det finns menar Johansson, institutioner för 
att diskutera vad som bör göras i samhället (de allmänna valen) 
och för hur det borde vara (partierna). Däremot finns det allt
så ingen "instans" (eller offentlighet) för att gemensamgöra 
erfarenheter om hur det är. De nya lokala medierna antyder en 
möjlighet till detta, men det är en möjlighet som än så länge 
endast har fått ett begränsat utnyttjande. 

Kanske är detta begränsade utnyttjande inte bara, som analyser
na visat, tecken på ett litet och skevt urval utan också på ett 
slags nödvändigt urval, eller som Artur Lundkvist (19:108) for
mulerat det: 

Massmedia kan inte bli ett upplyftande produktionsmedel 
genom en aldrig så ömsesidig ström av förvirrat prat el
ler improviserade uppträden. För en meningsfull produk
tion krävs urval, kunskap, konstnärlighet, skaparförmåga. 
Det fordras en målmedveten ansträngning, en skärpning av 
uttrycksförmågan. 

Både Johanssons och Lundkvists formuleringar antyder viktiga 
alternativa perspektiv i den fortsatta forskningen om lokala 
etermedier. Det ena perspektivet leder mot en forskning som 
undersöker beröringspunkterna mellan de båda modeller för re
lationen medier och demokrati som jag hållit åtskilda. Det and
ra perspektivet leder mot ett fortsatt arbete med att precisera 
de kvantitativa och kvalitativa aspekterna av begrepp som t ex 
"allemansradio" och "public access". 
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19.2 Sammanfattning 

19.2.1 Inledning 

Avhandlingens bakgrund är den decentraliseringstrend som gjort 
att det i flera länder bl a i Sverige kommit att utvecklas 
olika former av lokal radio och television. Flera förklaringar 
till decentraliseringen finns. En är att den blivit nödvändig 
som kompensation för de administrativa sammanslagningar, av den 
typ som bildandet av storkommuner i Sverige utgjort. En annan 
förklaring är att betrakta decentraliseringssträvandena och de 
medföljande öppna participationsmöjligheterna i medierna som 
ett sätt för de politiska systemen att svara på de krav och 
den kritik som kommer från nya rörelser och alternativgrupper 
i befolkningen. 

Ett gemensamt drag i de officiella formuleringarna bakom till
komsten av olika lokala medier är den potential som dessa an
tas ha att på olika sätt kunna fördjupa demokratin. Avhandlin
gens syfte är också formulerad i anslutning till detta: i vil
ken mån kan undersökningar om publik och deltagande i svenska 
lokala medier ses som indikatorer på huruvida dessa medier bi
drar till de i samhället generellt accepterade demokratiska 
målen. Detta syfte implicerar delsyftet att söka avgöra vilka 
faktorer som är bestämmande för publik- och deltagandestruktu
rerna i de lokala medierna. En separat målsättning har varit 
att undersöka forskningsfältet "lokal masskommunikation". 
Denna undersökning genomförs med hjälp av en bibliografisk 
analys av de dokument som förtecknats i NORDICOM-bibliografin 
mellan åren 1975-1980. 

Analysen av publik och deltagande grundar sig på egna under
sökningar från 
a. kabel-tv-försöket i Kiruna 1974/75 

b. sekundäranalyser av undersökningar om publik och deltagande 
i den svenska när- och lokalradion 1979-1980 

c. egna data om lokalradio från en undersökning om lokal sam
hällsinformation i Västerbotten 1978. 

En precisering av syftet utvecklas genom att diskussionen kon
centreras kring två idealtyper av modeller för förhållandet 
mellan demokrati och medier. Modellerna benämns den idealde
mokratiska modellen och den kritiska modellen. Den ideaide-
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mokratiska modellen uppfattar medierna som viktiga instrument 
för kontakt mellan medborgare och beslutsfattare. Deras uppgift 
är både att ge underlag för en självständig åsiktsbildning bland 
medborgarna och att förmedla en representativ bild av opinioner 
och åsikter till beslutsfattarna. Kritik kan riktas mot den 
idealdemokratiska modellen utifrån ett resurs- och maktperspek
tiv; dess ideal har i många fall visat sig ha bristande motsva
righet i verkligheten. 

Som en kontrast till den idealdemokratiska modellen formuleras 
den kritiska modellen. Denna marxistiskt orienterade modell ut
går ifrån att massmedierna, i den typ av samhällen som det 
svenska utgör, är en spegling av den existerande maktstruktu
ren eller den ideologiska hegemoni som bedrivs via olika in
stitutioner i samhället. Ett av de dominerande synsätten pä 
relationen medier - samhälle i den kritiska modellen består 
av den s k offentlighetsteorin. Den är ett slags teori om 
det borgerliga samhället och dess offentliga institutioner 
överhuvudtaget, inte bara om masskommunikation eller medier. 
Massmedierna beskrivs som ett av den borgerliga statens medel 
att bevaka och reglera det som utspelar sig inom offentlighe
ten. Offentligheten utgör det område inom samhället där ett 
på den härskande klassens villkor legitimt utbyte av abstra-
herade eller generaliserade erfarenheter äger rum, med hjälp 
av massmedierna. 

19.2.2 Bibliografisk analys av nordisk forskning om lokal 
masskommunikation 1975-1980 

I denna del av avhandlingen analyseras 327 dokument från N0R-
DICOM-bibliografin 1975-1980 valda för att representera områ
det "lokal masskommunikation'1. Analysen omfattar mängden och 
inriktningen av samt strukturen i forskningen. Den mesta forsk
ningen om lokal masskommunikation i de nordiska länderna har 
utförts i Sverige med ett hundratal dokument per år. I alla 
länder utom Norge kan en viss tillbakagång eller stagnation 
i mängden forskning skönjas under de sista åren av 70-talet. 
Jämförelser med internationellt material visar på en omväx
lande utveckling år från år om man betraktar lokal masskommu
nikations andel av massmedieforskning totalt. Däremot utgör 
massmedieforskningen en minskande andel av den samhällsveten
skapliga/beteendevetenskapliga forskning som rapporteras i 
den undersökta bibliografin. Den relativt sett minskande forsk
ningen ses som en varningssignal i förhållande till den snabba 
utvecklingen av lokal masskommunikation och den beredskap 
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som kan ses som nödvändig för att kunna diskutera önskvärd 
styrning och konsekvenser av utvecklingen. 

Analysen av forskningens inriktning och struktur utförs med 
hjälp av en kategorisering i 29 ämnesordkategorier vars huvud
grupper består av ämnesord som är interna i förhållande till 
den traditionella kommunikationsmodellen och sådana som är 
externa i förhållande till denna. 

En klar uppdelning kan skönjas mellan de nordiska länderna. 
Danmark och Finland har en forskning om lokal masskommunika
tion som är mer externt inriktad. Den rör i högre utsträck
ning än för de andra länderna tekniskt-ekonomiskt-politiska 
aspekter. Norge och Sverige uppvisar jämförelsevis en större 
mängd referenser med anknytning till innehåll, sändare och pub
lik, dvs vad som benämnts interna forskningsområden. Utvecklin
gen över tid visar på en tillbakagång för referenser med an
knytning till externa förhållanden samt en ökning av dokument 
som refererar till mottagare och innehåll. 

Strukturen i forskningen undersöks med hjälp av en metod som 
liknar s k cociteringsanalys. Genom att bilda parförekomst-
frekvenser av de 29 ämnesordkategorierna och använda dessa 
som ingångsdata i s k multidimensional scaling och kluster-
analys erhålls en karta över forskningens huvudområden. De sex 
största som utkristalliserar sig är publik- och mediekonsumtion 
(speciellt radio/tv), pressforskning (speciellt historia och 
ekonomi), innehållsanalyser, studier av speciella innehåll och 
funktioner, politik- och policystudier samt forskning om nya 
medier. Ett försök att uppskatta områdenas storlek visar att 
de tre först nämnda är klart större än de tre sista. Sedd i 
relation till analysens resultat kan den föreliggande stu
dien sägas beröra flera av områdena, bl a de hittills spar
samt representerade nya medier- och politik/policy-områdena. 

19.2.3 Publik och deltagande i lokal radio och tv 

Avhandlingens del III - om publikstruktur - inleds först med 
en fortsatt analys av data från utvärderingarna av försöket 
med kabeldistribuerad lokal-tv i Kiruna 1974/75. Vissa akti
veringseffekter kunde då ses som resultat av sändningarna. 
Dessa aktiveringseffekter diskuteras här i termer av den dis
kussion som förekommer om informationsklyftor. Analysen visar 
att även om det uppkom generella effekter av de lokala sänd
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ningarna så var dessa effekter störst bland de medel- och hög-
utbildade grupperna i publiken. En jämförelse mellan flitiga 
och mer sparsamma tittare tycks också visa på att aktiverings
klyftorna ökade med ökat tittande. 

Ur en normativ synpunkt är selektiv distribution av samhälls
information en förutsättning för att resurssvaga grupper skall 
få en bättre ställning i den samhälleliga kommunikationspro
cessen. En översikt av publiken för lokala etermedier i Sverige 
visar att dessa i stor utsträckning når just lågresursgrupper; 
lågutbildade och äldre (dock inte de allra äldsta). För de nya 
försöken med s k allemansradio och kommunradio kan en något 
annorlunda bild skönjas på så sätt att man i dessa nått hög-
utbildade i jämförelsevis stor utsträckning. 

Några olika modeller för människors informationsinhämtande i 
allmänhet och mediekonsumtion i synnerhet diskuteras. Diskus
sionen utmynnar i en modell för vad som styr människors kon
sumtion av lokala etermedier. 

Huvudidén i denna modell är att människors konsumtion av lo
kala medier bestäms såväl på en strukturell nivå (det omgi
vande samhällets storlek, avstånd) som en medienivå (egenska
per hos lokalmediet; utbud m m) och en individuell nivå (egen
skaper hos individen). Modellen provas på två sätt: dels genom 
en strukturmodell med hjälp av data om lokalradiostationernas 
publik, dels genom en analys av lokalradiolyssnandets bestäm
ningsfaktorer i Västerbotten. 

Resultaten av stationsanalysen visar att den strukturella fak
torn organisationsaktivitet tycks spela roll för den totala 
publikens storlek men inte för den lågutbildade och äldre. För 
de sistnämnda publikgrupperna är den potentiella publikens stor
lek avgörande vilket kan ses som en indikator på att dessa i 
mindre utsträckning har ett selektivt lyssnande. Gemensamt för 
de tre publikanalyserna är att sändningsområdets invånarantal 
har en stark indirekt effekt, främst via en negativ inverkan 
på den potentiella publikens storlek. 

Analysen på individnivå bekräftar strukturfaktörernas betydel
se; tillsammans med aktivt lokalradiointresse och sysselsätt
ning är det avstånd från sändningsorten som har den största be
tydelsen för lyssnandet. Analyserna av publikstruktur kan sä
gas visa att lokala medier i en mening bidrar till den ideal
demokratiska modellens målsättningar: många människor nås med 
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sändningarna och man når i stor utsträckning grupper i samhäl
let som är angelägna att nå för att få en effektiv spridning 
av samhällsinformation. I en annan mening visar resultaten att 
lokal radio och tv kanske inte bidrar till modellens målsätt
ningar: ökad information kan även på det lokala planet leda 
till större informationsklyftor, vilket här mätts med hur man 
aktiverats av exponering för lokal kabel-tv. 

Det är svårare att uttala sig om de redovisade data om publi
ken bidrar eller inte till den kritiska modellens målsättningar. 
Denna diskussion är direkt beroende av en koppling till inne
hållet i sändningarna. I många avseenden kan utbudet i lokala 
medier förutsättas skildra lokalsamhället på ett sätt som inte 
motarbetar den kritiska modellens målsättningar. I denna mening 
kan resultaten om publikstruktur ses som att de ger stöd eller 
inte till modellens målsättningar på samma sätt som för den 
idealdemokratiska. Speciellt gäller detta den selektivitet gen
temot missgynnade grupper som från den kritiska modellen sett 
är att betrakta som nödvändig för att åstadkomma en förändring 
i den samhälleliga kommunikationsstrukturen. 

I en speciell del om deltagandet i de lokala medierna diskute
ras först deltagandebegreppet i förhållande till de båda model
lerna. I den idealdemokratiska modellen har det en naturlig plats 
och koppling till flera andra av de sammanhang där liknande be
grepp förekommer t ex politisk participation och participation 
i organisationer. I den kritiska modellen kan synen på delta
gandet sägas vara motstridande; å den ena sidan innebär möjlig
heten till deltagande en resurs för medvetandegörande och för
ändring, å den andra sidan betraktas det som ett från den bor
gerliga demokratin påfört medel att lösa kriser och konflikter 
i det existerande samhället. Participationsbegreppet saknar di
rekt motsvarighet i den kritiska modellen men jämförs här med 
vad som i denna kallas för den proletära offentligheten. 

Som bas för en empirisk jämförelse mellan deltagandets olika 
former i svenska lokala etermedier används en definition av 
public access byggd på en uppdelning i valfrihet, feedback och 
participation. Analysen visar att den svenska lokalradion, spe
ciellt försöken med allemansradio, och dessas föregångare i det 
tidigare experimentet med lokal-tv i Kiruna, tycks ha en mer 
öppen public access än närradion sett ur den individuelle med
borgarens perspektiv. 
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En genomgång av tidigare forskning om deltagande i lokala me
dier leder fram till en rad faktorer som kan tänkas ha samband 
med deltagande och kontaktbenägenhet gentemot lokala medier. 
En empirisk analys visar att två faktorer spelar större roll 
än andra. Dessa är organisationsaktivitet samt tidigare för
sök att påverka i olika frågor. Inga speciella data presen
teras här om innehåll i lokala medier men det pekas på de ten
denser som tycks finnas att innehåll i lekmannaproducerade pro
gram i lokala medier inte i någon hög grad tycks beröra mer sam
hällskritiska eller kontroversiella ämnen. 

Slutsatserna av analyserna om deltagande blir att de data som 
redovisats tyder på att svenska lokala medier både bidrar och 
inte bidrar till båda de jämförda modellernas målsättningar. 
Själva det faktum att möjligheten till deltagande i medierna 
finns är en potentiell resurs för samhällsarbete enligt den 
kritiskamodellens mål. Olika strukturella hinder för lågre-
sursgrupper att komma till tals gör dock att verksamheterna 
samtidigt kan ses som stöd för en av den kritiska modellens 
hypoteser: att public access och liknande fungerar som en be
kräftelse av de resursstarkas position och som en institutio-
nalisering av kritik och motrörelser bland de resurssvaga. Ur 
den idealdemokratiska modellens perspektiv är verksamheterna 
ett stöd för dess målsättningar genom att de medfört ett mer 
pluralistiskt utbud i allmänhet och att fler människor får kom
ma till tals. Den skeva rekryteringen till deltagandet gör dock 
att det ändå är tveksamt om verksamheten innebär att nya grupper, 
nya värderingar, nya ämnen eller belysningar av ämnen kommer fram 
i sändningarna. 

I en avslutande diskussion berörs vissa begränsningar i avhand
lingen. Dessa pekar bl a mot ett stort behov av forskning som 
diskuterar lokalmediernas innehåll, både det journalistiskt pro
ducerade och det som framkommer i public access-produktioner. 
Systematiska undersökningar av detta - över lång tid och satt 
i relation till lokalsamhällets verklighet i övrigt - är nöd
vändiga för att ytterligare närma sig svaren på de övergripande 
frågor som här diskuteras. 
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20 SUMMARY 

20.1 Introduction 

The background to the thesis is the decentralization trend 
which has led in a number of countries, including Sweden, to 
the development of various forms of local radio and television. 
There are several explanations for this decentralization. One 
is that it is needed to compensate for administrative centra
lization of thr type caused in Sweden by creating extented 
municipal districts. Another sees the efforts to decentralize, 
and the accompanying open participation opportunities in the 
media, as a means for the political system to respond to 
demands and criticism from new movements and alternative groups 
in the population. 

Common to all official statements behind the emergence of 
various local media is the theme of the potential they all 
have for strengthening democracy. The aim of the present work 
has been formulated with this in mind: to what extent can inves
tigations into audience and participation in Swedish local 
media be considered indicators of whether these media con
tribute to the generally-accepted democratic aims of society? 
This aim also includes the secondary objective of attempting 
to decide which factors are decisive for audience and parti
cipation structures in the local media. A separate aim has 
been to study the research field of "local mass communication"; 
this has been achieved with the help of a bibliographical 
analysis of the documents listed in the NORDICOM-bibliography 
for the years 1975-1980. 

The audience and participation analysis is based on 

a. the author's own studies from the cable-TV experiment in 
Kiruna 1974/75 

b secondary analyses of studies of audience and participation 
in Swedish local and neighbourhood radio 1979/80, 

c. the author's own data on local radio from a study of local 
civic information in Västerbotten, 1978. 

The aim is more closely defined by concentrating the discus
sion on two ideal models for the democracy-media relationship. 
These are called the ideal democratic model and the critical 
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model. The ideal democratic model sees the media as important 
instruments for contact between citizens and decision-makers. 
They should both facilitate the forming of independent opinion 
among the citizens and give a representative picture of views 
and opinions to the decision-makers. The ideal democratic model 
may be criticised from the point of view of power and resources 
- its ideals find in many cases a poor correspondence in reality. 

The marxist-oriented critical model forms a contrast to the ideal 
democratic model. It is based on the idea that, in the type of 
society that Sweden is, the mass media reflect the existing po
wer structure or the ideological hegemony operating in society's 
various institutions. One of the predominant lines of thought 
regarding the media-society relationship in the critical model 
is the so-called public sphere theory. This is a theory relating 
to the whole of bourgeois society and its public institutions, 
not merely to mass communication or the media. The mass media 
are described as one of the bourgeois society's means of guar
ding and regulating what happens in the public sphere. The pub
lic sphere is the sector of society where, on the conditions of 
the dominant class, a legitimate exchange of abstracted or gene
ralised experience takes place with the help of the mass media. 

20.2 Bibliographical Analysis of Scandinavian Research Into 
Local Mass Communication 1975-1980 

This section of the thesis comprises an analysis of 327 documents 
from the NORDICOM-bibliography 1975-80, selected to represent the 
field "local mass communication". The analysis covers the extent, 
the direction and the structure of the research. Most research 
into local mass communication in Scandinavia has been carried 
out in Sweden with some 100 documents per year. In all countries 
except Norway a certain regression or stagnation in the amount 
of research can be discerned during the latter part of the 70's. 
Comparisons with international material show a varied develop
ment from year to year if local mass communication is seen as 
a part of the total amount of mass media research. But mass me
dia research itself constitutes a diminishing portion of the so
ciological/behavioural research reported in the bibliography stu
died. This relatively diminished amount of research must be seen 
as a warning signal, considering the rapid development of local 
mass communication and the necessity of being ready and equipped 
to discuss its consequences and desirable guidance. 
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The direction and structure of the research is analysed with 
the help of a division into 29 key-word categories: the main 
groups consist of key-words that are internal in relation to 
the traditional communication model, and those that are exter
nal to it. 

A clear distinction can be seen between the Scandinavian count
ries. Danish and Finnish research into local mass communication 
is relatively more externally directed, and to a greater extent 
than in the other countries it deals with technical-economic-
political aspects. Norwegian and Swedish research has a compa
ratively greater number of references relating to content, sen
der and audience, i.e. the internal research areas. The chrono
logical development shows a decrease in references relating to 
external conditions, and an increase in documents referring to 
receiver and content. 

The structure of the research is analysed by means of a method 
similar to the so-called cocitation analysis. By forming co-
occurence frequencies of the 29 lcey-word categories and using 
these as input data in multidimensional scaling and cluster 
analysis, a map of the chief areas of research is obtained. 
The six largest to emerge are audience and media-consumption 
(especially radio/TV), press research (especially history and 
finance), content analysis, studies of particular contents and 
functions, studies of politics and policy, and research into 
new media. An attempt to estimate the size of these fields re
veals that the first three are clearly larger than the others. 
Seen in relation to the result of the analysis, the present stu
dy can be said to concern itself with several of these fields, 
including the hitherto sparsely-repressented new media and po
litics/policy areas. 

20.3 Audience and Participation in Local Radio and TV 

Part III of the thesis - the structure of the audience - begins 
with a further analysis of data from the evaluations of the 
Kiruna experiment with local cable-TV in 1974/75. Certain acti
vation effects could be seen as a result of the broadcasts. 
These effects are discussed here in terms of the discussion sur
rounding information gaps. The analysis shows that even if there 
were some general effects of the local broadcasts, these effects 
were greater among the more highly-educated members of the au
dience. A comparison between high-frequency viewers and others 
who watched less also seems to indicate that, as viewing increa
ses, so do the activation gaps. 
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From a normative point of view, selective distribution of civic 
information is a prerequisite if low-resource groups are to 
improve their position in the civic information process. Au
dience surveys for local broadcasting media in Sweden show 
that to a great extent it is exactly the low-resource groups 
they reach: the less-educated and the elderly (though not the 
extremely old). A somewhat different picture emerges for the 
so-called citizens' radio and community radio, which reach the 
highly-educated to a comparatively great extent. 

Various models for people's ways of obtaining information in 
general are discussed, as is media consumption in particular. 
The discussion leads on to a model for what influences people's 
consumption of local broadcasting media. The main idea of this 
model is that people's consumption of local media is decided on 
both a structural level (size and distance of local community), 
a media level (qualities of the local medium; variety of choice 
etc.) and an individual level (qualities of the individual). 
The model is tested in two ways: through a structural model 
with the help of data on the local radio stations' audience, 
and through an analysis of the deciding factors for local ra
dio listening in Västerbotten. 

The result of the station analysis shows that the structural 
factor organisation activity seems to be important for the 
total size of audience, but not for the poorly-educated and 
the elderly. For these latter, the potential size of the au
dience is decisive, which can be seen as an indicator that se
lective listening is less widespread among these two groups. 
Common to all three audience analyses is the fact that the po
pulation size of the broadcasting area has a powerful indirect 
effect, mainly through a negative influence on the size of the 
potential audience. 

The analysis on the individual level confirms the significance 
of the structural factors; together with occupation, and an 
active interest in local radio, it is distance from the trans
mitting area that is most significant for listening. The ana
lyses of audience structure can be said to show that local me
dia in one sense contribute to the aims of the ideal democratic 
model: the broadcasts reach many people - to a great extent 
just those groups it is necessary to reach to achieve effi
cient distribution of civic information. In another sense the 
results show that local radio and TV perhaps do not contribute 
to the aims of the model: increased information can even on a 
local level lead to greater information gaps - measured here 
with how people were activated by exposure to local cable-TV 
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It is more difficult to say whether or not the reported audience 
data contribute to the aims of the critical model. This discus
sion is directly dependent on a connection with the content of 
the broadcasts. In many respects the material offered by local 
media can be assumed to depict the local community in a way 
that is not contrary to the aims of the critical model. In 
that sense the audience structure results, and the extent to 
which they support/oppose the aims of the model, are viewed in the 
same way as for the ideal democratic model. This is especially 
true of the selectivity which should operate in favour of dis
advantaged groups, and which from the critical model's point 
of view is regarded as necessary to achieve a change in the so
cietal communication structure. 

In a special section on participation in the local media, the 
concept of participation is first discussed in relation to both 
models. It has a natural place in the ideal democratic model, 
and a close connection with similar concepts, e.g. political 
participation and participation in organizations. In the cri
tical model the view of participation may be said to be self-
conflicting: on the one hand the opportunity of participating 
is seen as a resource for achieving consciousness and change; 
on the other hand it is regarded as one of bourgeois democracy's 
means of dealing with crises and conflicts in the existing so
ciety. There is no exact equivalent of the participation con
cept in the critical model, but here it is compared with what 
this model terms the proletarian public sphere. 

As a basis for an empirical comparison between the various forms 
of participation in Swedish local broadcasting media, a defini
tion of public access is used consisting of a division into 
choice, feedback and participation. The analysis shows that 
Swedish local radio, especially the experiments with citizens' 
radio and their predecessors in the earlier experiment with 
local TV in Kiruna, seems to have a more open public access 
than neighbourhood radio, from the point of view of the indi
vidual citizen. 

An account of previous research into local media participation 
leads on to a number of factors that might be connected with par
ticipation and contact-tendency with local media. An empirical 
analysis shows that two factors are more significant than the 
others: organizational activity, and previous attempts to 
achieve influence in community matters. No special data on 
local media content are presented here, but attention is 
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drawn to the tendency there seems to be for local media pro
grammes produced by laymen to avoid subjects that are contro
versial or critical of society. 

The conclusions arrived at regarding the participation analyses 
are that the reported data indicate that Swedish local media 
both do and do not contribute to the aims of the two models 
compared. The very fact that the possibility exists of parti
cipation in the media is a potential resource for community 
work in accordance with the aims of the critical model. How
ever, the existence of various structural barriers that pre
vent low-resource groups from making themselves heard can at 
the same time be seen as confirming one of the hypotheses of 
the critical model: such phenomena as public access reinforce 
the position of high-resource groups, and serve to institutio
nalize criticism and opposition movements among the low-resour
ce groups. From the point of view of the ideal democratic mo
del, local media support its aims by providing a more plura
listic choice in general and by enabling more people to make 
themselves heard. The unequal recruitment of participants, 
however, makes it doubtful whether new groups, new values, 
new topics or new light on topics emerge in the broadcasts. 
A concluding discussion deals with certain limitations in the 
thesis. These indicate, among other things, a great need of 
research into local media content - both that produced by jour
nalists and that occurring in public-access productions. Sys
tematic studies of this topic, both over a long period and in 
relation to the reality of the surrounding community, are ne
cessary for a closer approach to the answers to the broad ques
tions discussed here. 
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210 Bilaga A 

SAMMANFATTNING AV UPPLÄGGNINGEN AV KABEL TV-FÖRSÖKET I KIRUNA 
1974-1975 

1 Beskrivning av Kiruna-försöket 

På gemensamt initiativ av Kiruna Kommun och TRU (Kommittén för 
television och radio i utbildningen) genomfördes i Kiruna under 
1974/75 det första svenska icke-kommersiella försöket med kabel
television. Året innan hade de första försöksändningarna med lo
kalradio inletts. Kabel-tv-försöket ägde rum i ett bostadsområde 
i Kiruna med ca 1 700 hushåll anslutna till kabel-nätet. Försöket 
var uppdelat i två försöksperioder. Den första försöksperioden 
varade mellan januari och maj 1974. Med en enkel teknisk utrust
ning (av s k semiprofessionell typ) sände en personalstyrka på 
tio personer två orginalsändningar per vecka. Utöver de ordinarie 
sändningarna som ägde rum på tisdags- och torsdagskvällar sändes 
extraprogram vid ett par tillfällen bl a vid en gruvkonflikt i 
mars 1974. Programinnehållet utgjorde en blandning av olika typer 
av lokal samhällsinformation t ex planeringsfrågor, frågor om hem 
och skola, föräldrautbildning, konsumentfrågor, förskoleverksamhet. 

Den fasta personalen bestod av stationschef, redaktör och sekre
terare medan posterna som producent och kameramän hade skiftande 
besättning ett flertal gånger under perioden. Detta berodde bl a 
på att man hade svårigheter att finna producenter som kunde tjänst
göra en längre tid i Kiruna. När den första försöksperioden avslu
tades i maj 1974 hade försöksledningen redan begärt att få för
länga försöket. Detta gjorde man bl a med hänvisning till svå
righeterna att utvärdera försöket efter en så pass kort tids
period. Försöket återupptogs igen den 20 november 1974 och av
slutades den 14 februari 1975. Liksom under den första försöks
perioden sändes program med samhällsinformativt innehåll två 
gånger i veckan (tisdagar och torsdagar kl 19^0 med repriser 
båda kvällarna kl 21^, ytterligare repriser av veckans båda 
program sändes nu också på söndagsförmiddagarna kl 10^0). Pro
gramlängden varierade men en vanlig längd på ett program var 
40-45 minuter. Sändningsområdet utökades inför den andra sänd
ningsperioden så att det då kom att omfatta ca 2 350 hushåll. 
Personalsituationen förändrades också inför den andra försöks
perioden. Antalet tjänster minskade från tio till sex och en 
halv. Detta kompenserades dock delvis av att det tillkom tre 
och en halv praktikanttjänstplatser. Den väsentligaste personal
förändringen var att samtliga tjänster (ej praktikantplatserna) 
var bemannade med samma personal under hela försöksperioden. Fyra 
av de sju personerna rekryterades dessutom från orten. 
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Det mest karakteristiska för Kabelvision Kirunas andra sändnings
period jämfört med den första var dock publikens aktiva delta
gande i programverksamheten. Före försökets början anordnades 
två veckoslutskurser som stod öppna både för enskilda och för 
representanter för olika organisationer. Kurserna skulle ge del
tagarna elementära kunskaper i programproduktion. Ett femtiotal 
personer, nästan uteslutande organisationsrepresentanter, deltog. 
(Organisationsrepresentanterna hade också prioriterats vid urva
let av de sökande till kursen). Vid anmälan till kurserna klar
gjordes att en förutsättning för deltagandet var att deltagarna 
senare skulle göra program för kabel-tv med hjälp äv personalen 
vid tv-stationen. Av de totalt ca 30 program som sändes under 
den andra försöksperioden var ungefär hälften tillkomna i sam
arbete med deltagarna på veckoslutskurserna och andra personer 
från publiken. 

2 Kabel-tv som lokal-tv 

Enligt den i inledningskapitlet citerade radioutredningen är ett 
av delmålen för att rundradion skall kunna fylla ansvaret för 
yttrande- och informationsfrihet och demokratifördjupning att 
"medverka till att främja kommunikationen mellan och inom olika 
grupper i samhället" (SOU 1977:19, s 13-14) . 

Bland de syften som TRU, Sveriges Radio och Kiruna kommun enades 
om för kabel-tv-försöket i Kiruna kunde motsvarande målsättning 
uttolkas i följande formuleringar 

- pröva olika planerings- och produktionsformer 
- pröva olika former av lokal information och debatt, 
samt att därvid iaktta hur kabel-tv kan utveckla den 
lokala demokratin genom att ge invånarna möjlighet att 
utnyttja information och opinionsspeglingar som ett medel 
för att utöva påverkan och få underlag för tänkande och 
handlande 
(SOU 1975:28, s 402) 

Dessa målsättningar för försöket var inte bara ansträngningar att 
omsätta de allmänna rundradiomålen i en ny sorts praktik. De var 
också en spegling av de förhoppningar som knutits till kabel-tv 
alltsedan utvecklandet av tekniken i början av 1950-talet. Det 
ursprungliga incitamentet för att distribuera television via 
kabel i stället för via etern var att bildkvalitén kunde för
bättras. Snart kom också andra möjligheter att uppmärksammas: 
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lokala produktioner för distribution inom det lokala sändnings
området och i samband med detta s k public access (möjligheter 
för publiken/tittarna att på olika sätt medverka i programpro
duktionerna). Vidare ger kabel-tv en enkel möjlighet till betal-
tv (pay-tv). I kombination med datorer och hemterminaler finns 
det i princip obegränsade möjligheter till s k interaktiv-tv 
där mottagaren kan sända returinformation på mer eller mindre 
avancerat sätt. 

Den egenskap hos mediet som behandlas i föreliggande studie är 
dock huvudsakligen den som rör möjligheten att åstadkomma lokal-
tv och de demokratiska konsekvenser som kan diskuteras i samband 
med detta. Det finns i huvudsak två orsaker till denna begränsning 
av diskussionen. För det första så var Kiruna-försöket i sig be
gränsat till att använda kabel-tv som en extra tv-kanal inom 
sändningsområdet; någon "teknisk" möjlighet till återkoppling 
via kabeln fanns inte. Däremot kan givetvis den relativa lätt
heten att besöka/ringa stationen ses som en återkopplingsmöj
lighet. För det andra så jämför jag här Kiruna-försöket med 
svenska lokala radioverksamheter. I dessa verksamheter har dist
ributionen inte skett via kabel och det har heller inte funnits 
någon annan teknisk möjlighet till direkt återkoppling av det 
slag som kabel-teknologin ger. 

Intresset i avhandlingen är alltså koncentrerat till egenskapen 
"lokal" i nya lokala medier, inte till de olika mediernas tek
niska utformningar. Detta betyder inte att de nya teknikerna att 
sätta mottagare och sändare i förbindelse med varandra skulle 
vara sociologiskt ointressanta - tvärtom. Begränsningen betyder 
snarare att avhandlingens empiriska bakgrund och den aktuella 
svenska verkligheten idag är snävare än de mer eller mindre 
fantasifulla tillämpningar av de nya teknologierna som idag 
provas, framför allt i Japan och USA. Med lokal tv eller radio 
avses sålunda inte bara sändningar som distribueras över ett 
geografiskt begränsat område utan även att programinnehållet på 
något sätt knyter an till lokalsamhället och eventuellt är pro
ducerat av eller under medverkan av dess invånare. Förutom de 
tidigare nämnda utvärderingsmotiven var denna aspekt ett viktigt 
motiv till en förlängning av Kiruna-försöket efter den första 
fyra-månadersperioden. Man betonade vikten av att 

... pröva om kabel-tv kunde fungera som en alternativ te
levision, ett nytt medium. Med detta avsågs att pröva nya 
arbetsformer och principer för val av form och innehåll i 
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programmen. Det ansågs viktigt att pröva'om personalen på 
Kabeivisionen kunde göra program tllt&amrnam med invånarna 
och att program av invånarna kunde göras och inte bara om 
dm (SOU 1975:28, s 416). 

Förlängningen av försöket hade alltså sin grund i den förhållan
devis sparsamma satsningen under försökets första period på ak
tivering av publik, kanske i synnerhet vad gäller enskilda 
tittare. Under den andra försöksperioden arbetade stationen mer 
aktivt med att knyta upp verksamheten kring initiativ från lo
kalbefolkningen. Man hade, som tidigare nämnts, kursverksamhet 
innan sändningarna startade. Man försökte också att aktivare 
an vad man hade möjlighet till under den första försöksperioden 
arbeta journalistiskt ute i lokalsamhället, både utifrån egna 
uppslag och utifrån tips och idéer från allmänheten. 

Eifarenheterna från försöket i Kiruna har tidigare sammanfattats 
och analyserats i en doktorsavhandling (Wolvén 1976). Den om
fattade endast resultaten från den första försöksperioden och 
diskussionen rörde i huvudsak kabel-tv:s (snarare lokal-tv:s) 
lämplighet som distributionskanal för samhällsinformation, vilka 
och hur manga som tittat på sändningarna och vilka aktivierings-
erfekter som man kunde säga att första försöksperiodens sänd
ningar haft på dessa tittare. I avhandlingen framfördes tesen 
att en huvudförklaring till den framgång som tillskrivits Ki
runa-försöket var den avprofesionaliserade media-strukturen 
i försöket. Med detta menar Wolvén sådana saker som ett enk
lare språk, fler "vanliga" människor och ett lägre tempo. Vi
dare hade inte sändningarna ambitionen (eller den tekniska ut
rustning som krävdes) att vara tekniskt perfekta och man arbe-
tade inte heller med professionella programledare. 
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LOKALRADIOSTATIONSANALYSENS UPPLÄGGNING 

1 Allmänt om primärundersökningarna 

Ca ett år efter den svenska lokalradions start genomförde PUB 
(Publik och programforskningsavdelningen vid Sveriges Radio) 
publikundersökningar inom alla lokalradioområden, dvs i princip 
länsvis. Undersökningarna finns rapporterade i Nilsson-Nordström 
(1978 b, 1979 c, 1979 d) och sammanfattade i Nilsson-Nordström 
(1980). I varje län skedde undersökningarna genom telefoninter
vjuer med ca 430 slumpmässigt utvalda personer mellan 9 och 79 
år. Det totala antalet intervjupersoner var drygt 10 300. 

I undersökningarna ingick frågor om lyssnande på de olika radio
kanalerna vid tidpunkterna för lokalradions sändningar. Vidare 
ingick bl a frågor om den potentiella publiken (uppstignings
tider, när man befinner sig i hemmet, på resa eller på arbetet/ 
i skolan) och möjligheten att lyssna på radio under de olika 
tiderna. Resultaten om levnadsvanor redovisades i speciella 
rapporter tillsammans med svaren på frågor om bl a sysselsätt
ning och föreningsaktivitet (Nilsson-Nordström 1978 a, 1979 a, 
1979 b). 

1 varje län intervjuades varje dag ca 90 personer, om sina lev
nadsvanor och om sitt lyssnande på lokalradion under de två när
mast föregående dagarna. På så sätt erhölls för varje program
dag observationer från ca 180 personer. Varje station under
söktes under en vecka och resultaten om potentiell publik 
och om genomsnittliga lyssnarsiffror per dag i varje län base
rar sig på ca 810 (ca 900 minus bortfall) intervjuade personer. 
Uppgifterna om befolkningssammansättning och föreningsaktivitet 
blir däremot baserade på det faktiska antalet intervjupersoner, 
dvs ca 430 (ca 450 minus bortfall) i varje län. Marginalen för 
slumpfel i fråga om dessa uppgifter ökar därigenom något jämfört 
med uppgifterna om lyssnande och potentiell publik. 

2 Variablerna i analysen 

Uppgifterna om lokal musik (timmar per vecka) är hämtade från 
lokalradions sändningsstatistik för 1979/80, vilken bl a finns 
publicerad i skriften "Programåret 1979/80". Uppgifterna om in
vånarantal i sändningsområdena (1000-tal invånare) är hämtade 
ur den beskrivning av varje lokalradiostation som finns i nämnda 
skrift. 
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Siffrorna för den totala publiken (genomsnitt som hört lokal
radio någon gång under dagen, procent av befolkningen 9-79 år), 
den lågutbildade publiken (avvikelser från siffrorna för den to
tala publiken för gruppen med låg utbildning) och den äldre pub-
liken (avvikelser från siffrorna för den totala publiken för 
åldersgruppen 65-79 år) har hämtats från Nilsson-Nordström (1978 b, 
1979 c, 1979 d). 

Uppgifterna om den potentiella publiken (genomsnitt av den po
tentiella publikens högsta nivå under lokalradions sändnings-
block1^), andel lågutbildade (procent av befolkningen 15-79 år 
inom sändningsområdet) och organisationsaktivitet (procent av 
befolkningen 15-79 år som har/har haft förtroendeuppdrag och 
ofta deltar i möten) är hämtade ur Nilsson-Nordström (1978 a, 
1979 a, 1979 b). 

Förekomst av dialektprogram bygger på en fråga i en enkät som 
genomfördes i anslutning till planeringen av projektet "Demokra
tisering genom lokal radio?"^) Enkäten distribuerades till alla 
lokalradiostationer under våren 1979. Samtliga besvarade enkäten. 
Frågan om dialektsändningar löd: 

Fråga 6 Gör ni några program på ren dialekt? 

1) 06.00-07.45, 12.00-12.30 och 17.00-18.00. 

2) Resultat av enkäten finns redovisade i Jonsson et al (1980) 
samt som grund för ett speciellt projekt om språket i lokal 
radio (Lindblad 1982). 

( ) JA, REGELBUNDET (1 GÅNG/MÅNAD ELLER MER) 
( ) JA, NÅGON GÅNG 
( ) NEJ, ALDRIG 

17 % 
63 % 
17 % 
n=24 
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Tabell B:1 Korrelationsmatris för de variabler som ingår i analysen av lokalradiostationernas 
publik. Pearsons r, värdena är multiplicerade med 100. 

Invånarantal 

Potentiell publik -38 Potentiell publik 

Förek av dialektprogr -12 39 Förek av dialektprogr 

Lokal musik -22 26 -01 Lokal musik 

Lågutbildade -75 54 19 35 Lågutbildade 

Organisationsakt -11 -34 -17 -41 -11 Organisationsakt 

Total publik -35 36 38 -17 22 27 Total publik 

Lågutbildad publik -46 61 12 41 47 -10 34 Lågutbildad publik 

Äldre publik -54 43 -08 47 65 -08 14 68 Äldre publik 
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Figur B:1 a - 1 Frekvensfördelningar för variablerna i stationsanalysen. 
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Tabell B:2 De svenska lokalradiostationernas totala, 
lågutbildade och äldre publik. Genomsnittlig 
andel av befolkningen 9-79 år (för den låg
utbildade och äldre publiken anges avvikelsen 
från den totala). Procent. 

Station Total publik Lågutbildad 
publik 

Äldre 
publik 

Gotland 64 7 4 

Uppland 36 5 -5 

Stockholm 40 -1 -19 

Västmanland 43 1 -6 

Sörmland 44 3 -4 

Östergötland 45 4 -6 

Kalmar 42 7 -3 

Jönköping 53 2 -15 

Norrbotten 44 1 -5 

Jämtland 57 2 -10 

Västernorrland 49 1 -9 

Västerbotten 50 6 -8 

Dalarna 49 6 »1 

Örebro 46 3 -8 

Gävleborg 43 7 -7 

Värmland 50 5 -2 

Kronoberg 54 6 -6 

Blekinge 56 4 1 

Göteborg 46 3 -5 

Halland 51 8 -5 

Skaraborg 56 7 -2 

Trestad 50 2 -12 

Kristianstad 58 9 -3 

Malmöhus 55 3 -14 

Källa: Nilsson-Nordström (1978b, 1979c, 1979d) 
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Potentiell 
publik Organisations-

aktivitet 

Social^ 
struktur 

Antal 
invånare 

Publik > 
R2- .40, 

Andel 
lyssnare 

Närhet 

Lokal\ 
profil 
R2-.3& 

Förekomst 
av 
dialektprogram 

X2 (d£-l) " -01 

p --9U 

Inv
antal 

Org-
akt 

Pot-
publ 

Dial-
sändn 

A Ursprunglig korr -.35 .27 .36 .45 

B Direkt effekt -.16 .40 .21 .37 

C Indirekt effekt -.19 -.17 .23 -

D Total effekt (B+C) -.35 .23 .44 .37 

E EJ kausal effekt(A-D) - .04 .08 .08 

Figur B: 2 Kausal analys av lokalradiostationernas totala publik 
med LISREL-modell. 

* - p< .2 

« p< .1 

- p< .05 
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Organisations 
aktivitet 

Social 
struktur 
£2-.0l J 

Potentiell 
publik 

Mediets 
tvång 

R2-.29 

I t bildad Antal 
invånare 

Andel 
lyssnare 
med låg utb 

"M publik 

-.44 

Stationens 
lokala 
profil i 
R2-.24 J 
XU 

Andel 
lokal musik 

X2 (df-1) - 0 

p - . 945 

Inv
antal 

Org-
akt 

Pot-
publlk 

Lokal 
musik 

A Ursprunglig korr -.46 -.10 .61 .41 

B Direkt effekt -.17 .19 .53 .32 

C Indirekt effekt -.29 -.34 - -

D Total effekt -.46 -.15 .53 .32 

E Ej kausal effekt - -.05 .08 .09 

Figur B:3 Kausal analys av lokalradiostationernas lågutbildade publik ned 
LISREL-aodell. 

• » p£.2 

•• *p< .1 

-p< .05 
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Antal 
Invånare 

Organisations 
aktivitet 

Social 
struktu 
R 2« .01 

dre 
T1 publik Närhet 

Potentiell 
publik 

\1 

tationen 
lokala 
profil 
2 24 

Andel 
lokal musik 

\  l -  i  Andel 
i  * 

lyssnare 
över 65 år 

.38*** 

X (df-l) " -00 

p ».945 

A Ursprunglig korr 

B Direkt effekt 

C Indirekt effekt 

D Total effekt 

E Ej kausal effekt 

Inv
antal 

-.54 

-.35 

18 

-.53 

.01 

Org-
akt 

-.08 

. 1 1  

-.26 

-.15 

-.07 

Pot-
publ 

.43 

.24 

.24 

.19 

Andel 
lokal 
nusik 

.47 

. 38 

.38 

.09 

Figur B: 4 Kausal analys av lokalradiostationernas äldre publik 
LISREL-node11« 

* P< .2 

** = p< .1 

*** = p< .0 5 
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VÄSTERBOTTENSUNDERSÖKNINGEN 

1 Uppläggning 

Undersökningens syfte var att studera uppmärksamhet och använd
ning av den Samhällskatalog som gavs ut i Västerbottens län 
1978. 

Undersökningen, som gjordes genom personliga intervjuer, genom
fördes på uppdrag av dåvarande Nämnden för Samhällsinformation. 
Undersökningens resultat finns rapporterade i Lindblad (1979). 
För intervjuundersökningen gjordes ett slumpmässigt urval på 
500 personer av Västerbottens läns befolkning i åldern 16-79 år. 
För att studera effekter av annonsering om katalogen uppdelades 
undersökningen på två intervjuomgångar enligt följande plan: 

Figur C:1 Västerbottensundersökningens tidsplan 

1978 1979 
Annons nrl2 34 56 78 9 10 

Vecka '35'36'37'38'39'40'41'42'43'44'45'46'47'48*49'50'51*52' 1' 2* 3 * 4' 
Inter- Inter-
vjuora- vjiiota-
gång I gång II 

Intervjuerna genomfördes av ett 20-tal intervjuare som genom
gått speciell utbildning för denna undersökning. 

Ett omfattande frågeformulär användes (intervjutiden varierade 
mellan en knapp timme och 1 1/2 timme). Formuläret innehöll 
frågor kring Samhällskatalogens spridning och läsning samt en 
mängd bakgrundsdata och andra tänkta förklaringsvariabler. 

I tabell C:1 redovisas urval, bortfall samt orsaker till bort
fallet. 

Svarsfrekvensen är normal för intervjuundersökningar idag. Detta 
betyder inte att den är bra. Bortfallet utgör ca en fjärdedel av 
nettourvalet. Det finns en risk att personer med negativ attityd 
mot samhällsfrågor och sådant som har med myndigheter att göra 
är överrepresenterade i bortfallet. 



225 

Tabell C:1 Urval och bortfall i Västerbottensundersökningen 

Intervju- Intervju- Totalt 
omgång I omgång II 

a. Urval 250 250 500 

b. Utgår ur urvalet p g a avliden 
eller definitivt avflyttad IP 6 8 14 

c. Nettourval 244 242 486 

d. Omöjliga att intervjua p g a 
ålder, förståndshandikapp 
eller annan sjukdom 8 10 18 

e. Vägran 20 24 44 

f. Oanträffbara trots upprepade 
försök 29 29 58 

g. Bortfall 57 63 120 

h. Fullständiga intervjuer 137 179 366 

i. Svarsfrekvens 77 X 74 % 75 % 

Tabell C:2 jämför svarandegrupp och population (hela länets 
befolkning) i fråga om kön och ålder). 

Tabell C:2 Köns- och åldersfördelning i svarandegrupp och population. 
Procent. 

Svarandegruppen Populationen (länet) 

Män 56 50 

Kvinnor 44 50 

16-24 år 14 17 

25-44 år 39 36 

45-64 år 28 31 

65-79 år 19 16 

n=366 n=183 913 

_ per 1979-01-01 

Enligt tabellen ser vi att kvinnor är något underrepresenterade 
i svarandegruppen. Skillnaderna mellan åldersgruppernas svarsbe
nägenhet är mindre. Att färre kvinnor än män svarat kan samman
hänga med att männen oftare har ansvaret för myndighetskontakter 
och liknande frågor som berörs i undersökningen. Även om det i 
introduktionsbrevet till intervjupersonerna inte på något sätt 
antyddes att intervjun skulle gälla just Samhällskatalogen fram
gick det naturligtvis att den rörde samhällsinformation. 
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Tabell C:3 MCA-analys av kontaktbenägenhet mot erfarenhet av påverkanförsök, 
organisationsaktivitet, avstånd från sändningsorten och utbildning. 

Medelvärde för beroendevariablen i hela material et (= andelen med hög kontakt
benägenhet): .15 

Variabel Avvikelse från ETA Avvikelse från BETA Signifikans 
variabelvärden (n) medelvärdet medelvärdet an- för vari-

passat till de abelns effekt 
övriga variab
lernas inverkan 

Erfarenhet av påverkan .30 .21 p< 0.001 

litet (137) -.11 -.08 

medel (60) -.07 -.03 

mycket (169) .12 .08 

Organisationsaktivitet .35 .28 p< 0.001 

låg (84) -.09 -.05 

medel (154) -.09 -.09 

hög (128) .17 .14 

Avstånd från sändnings 
orten .21 .28 p< 0.001 

litet (114) .11 .08 

medel (106) -.07 -.04 

långt (146) -.04 -.04 

Utbildning .15 .01 p< 0.001 

låg (198) -.04 -.00 

medel (95) .01 .01 

hög (73) .10 -.00 

Multipel R: . 44 (p< 0.001) 

Multipel R.2*. .19 
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Tabell C: 4 MCA-analys av kontakt benägenhet mot avstånd från sändningsorten, 
erfarenhet av påverkanförsök samt organisationsaktivitet. 

Medelvärde i hela materialet för beroendevariabeln ( 
benägenhet): .15 

andelen med hög kontakt-

Variabel 
variabelvärden (n) 

Avvikelse från 
medelvärdet 

ETA Avvikelse från 
medelvärdet an
passat till de 
övriga variab
lernas inverkan 

BETA Signifikans 
för variabelns 
effekt 

Avstånd från sändnings-
orten 
litet (114) .11 

.21 

.08 

.15 p< 0.01 

medel (106) .07 -.03 

långt (146) .04 -.04 

Erfarenhet av påverkan
försök 

.30 .21 p< 0.001 

lite (137) .11 -.08 

medel (60) .07 -.04 

mycket (169) .12 .08 

Organisationsaktivitet .35 .28 p< 0.001 

låg (84) .09 -.05 

medel (154) .09 -.09 

hög (128) .17 .14 

Multipel R: .44 (sign:p£ .001) 

Multipel R2: . 19*> 

1) Förklaringsgraden av de tre oberoende variablerna är något mindre än .19 
eftersom variansanalysen som ligger till grund för MCA-tabellen visar på en 
signifikant interaktionseffekt av Avstånd från sändningsorten och Erfarenhet 
av påverkanförsök. Denna effekt förklarar .03 av den totala variansen och R2 
kan alltså antas vara ca .16 
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Tabell C:5 MCA-analys av erfarenhet av påverkanförsök mot utbildning 
och organisationsaktivitet. 

Medelvärde i hela materialet för beroendevariabeln ( = andelen med mycket 
erfarenhet av påverkanförsök): .46 

Variabel Avvikelse från ETA Avvikelse från BETA Signifikans 
variabelvärden (n) medelvärdet medelvärdet an- för variabelns 

passat till de effekt 
övriga variab
lernas inverkan 

Utbildning 

låg (198) -.11 

medel (95) .03 

hög (73) .26 

Organisationsaktivitet 

låg (84) -.26 

medel (154) -.02 

hög (128) .19 

.29 .25 p< 0.001 

-.10 

.04 

. 2 2  

.34 .31 pC 0.001 

-.24 

- . 0 1  

.17 

Multipel R: .42 (sign: p_< 0.001) 

Multipel R2: .18 

Tabell C:6 MCA-analys av organisationsaktivitet mot utbildning 

Medelvärde i hela materialet för beroendevariabeln ( • andelen med hög 
organisationsaktivitet): .35 

Variabel Avvikelse från ETA 
variabelvärden (n) medelvärdet 

Avvikelse från BETA Signifikans 
medelvärdet an- för variabelns 
passat till de effekt 
övriga variab
lemas effekt 

Utbildning .16 pC 0.01 

låg (198) -.04 

medel (95) -.03 

hög (73) .16 

Multipel R: .17 /Sign: p< 0.01) 

Multipel R2: .03 
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Tabell C: 7 Bastai för beräkningarna i tab ell 
8:1a och 8:1b. Lokalradiolyssnande 
i Västerbottensundersökningen för
delat efter ålder och utbildning. 

Utbildning 

Ålder låg medel hög totalt 

15-24 1 30 21 52 

25-44 45 53 44 142 

45-64 85 i« 7 102 

65-79 67 2 1 70 

totalt 198 95 73 366 
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2 Frågor, svar och index från Västerbottensundersökningen 

I analysen av data från Västerbottensundersökningen har jag an
vänt följande frågor, index eller kontextuella mått (procent-
siffrorna inom parentes avser svarsfördelningen i hela mate
rialet, om ej annat anges är n=366): 

Lokalradiolyssnande 

Fråga 56 a Hur mycket av lokalradions sändningar brukar du 
lyssna på? 

VISA SVARSKORT 54 

1. ALLT/I STORT SETT ALLT (18 %) 

2. GANSKA MYCKET (39 %) 

3. INTE SÄRSKILT MYCKET (34 %) 

4. INGENTING/NÄSTAN INGENTING (10 %) 

I analyserna av lokalradiolyssnande har som beroende variabel 
använts en dikotomisering av svaren så att 1 och 2 ovan satts 
som "1", 3 och 4 som "0". 

Aktivt lokalradiointresse (kontaktbenägenhet) 

Fråga 56 b Har du någon gång kontaktat lokalradion? 

1. JA, RINGT (6 %) 

2. JA, SKRIVIT (0,3 %) 

3. JA, BESÖKT (2 %) 

4. NEJ—•fråga 56 d (92 %) 

Fråga 56 d Har du någon gång tänkt kontakta lokalradion utan 
att det blivit av? 

1. JA (7 %) 

2. NEJ —•fråga 57 (93 %) 

Indexet för lokalradionintresse (kontaktbenägenhet) bildades 
som en dikotomi enligt nedan. 



1 = hög (0,8 %) 1 = hög (8 %) 

1 = hög (7 %) 2 = låg (85 %) 
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Fråga 56 d 
1 

Fråga 56 b 1,2,3 

4 

Utbildning 

Fråga 25 Vilken av dessa skolformer är den högsta du har 
fullföljt (avslutat)? 

VISA SVARSKORT 25 

1. FOLKSKOLA 

2. GRUNDSKOLA, ENHETSSKOLA 

3. REALSKOLA 

4. FLICKSKOLA, NORMALSKOLEKOMPETENS 

5. FACKSKOLA 

6. GYMNASIESKOLA 

7. GYMNASIUM 

Kategorierna har slagits samman så att låg utbildning = 1 (54 %), 
medel = 2, 3, 4, 5 (26 %) och hö& = 6,7 (20 %.) 

Sysselsättning 

Fråga 6 Vilken av följande beskrivningar passar bäst in på 
din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

VISA SVARSKORT 6 

1. ANSTÄLLD PÅ HELTID 

2. ANSTÄLLD PÄ DELTID 

3. DRIVER JORDBRUK 

4. HJÄLPER TILL I FAMILJEMEDLEMS JORDBRUK MINST 1 
TIMME NÅGON DAG (EJ ANSTÄLLD) 

5. DRIVER EGET ELLER DELÄGT FÖRETAG (ÄVEN SOM FRI 
YRKESUTÖVARE) 

6. HJÄLPER TILL I FAMILJEMEDLEMS FÖRETAG MINST 1 
TIMME "ÎÂGON DAG (EJ ANSTÄLLD) 

7. SKÖTER HUSHÅLL (EJ SOM LÖNEANSTÄLLD) 

8. PENSIONERAD ELLER HAR SJUKBIDRAG 
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9. GÖR MILITÄRTJÄNST 

10. STUDERAR (ÄVEN VUXENUTBILDNING OCH OMSKOLNING) 

11. ÖVRIGT, NÄMLIGEN... 

12. ARBETSLÖS/TILLFÄLLIGT PERMITTERAD/SÖKER ARBETE/ 
SJUKLEDIG SEDAN MER ÄN MÅNADER TILLBAKA 

Genom sammanslagning bildades följande fyra kategorier: 

1. Förvärvsarbetande (1-6) (66 %) 

2. Hemarbetande (7) (6 %) 

3. Pensionärer (8) (22 %) 

4. Studerande, övriga (9-12) (11 %) 

Organisationsaktivitet 

Fråga 52 a Har du någon gång varit på något möte eller samman
komst med någon förening eller organisation av den 
typ som finns på detta kort? 

VISA SVARSKORT 52 Frågan gäller den förening eller 
organisation vars möten du besökt 
mest de senaste 12 månaderna 

1. JA 

2. NEJ •fråga 53 

Fråga 53 a Har du någon gång varit på något möte eller samman
komst med någon förening eller organisation som finns 
på detta kort? 

VISA SVARSKORT 53 

1. JA 

2. NEJ—•fråga 54 

Ett index för organisationsaktivitet med tre värden bildades 
genom följande kombination av fråga 52 a och 53 a: 
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Fråga 53 a 2 
Fråga 52 a 

2 (19 %) 
medel 

1 (23 %) 
låg 

3 (35 %) 
hög 

2 (23 %) 
medel 

Massmediekonsumtion 

Fråga 54 c Jag har här en lista med exempel på olika saker som 
man kan läsa om i dagstidningarna. Hur mycket av det 
som handlar om ... (TIDNINGSINNEHÅLL ENLIGT TABLÅN 
NEDAN) brukar du läsa eller titta på? Du kan svara 
med hjälp av alternativen på det här kortet. 

VISA SVARSKORT 54 

ALLT/ GANSKA INTE INGENTING/ 
I STORT MYCKET SÄRSKILT NÄSTAN 
SETT MYCKET INGENTING 
ALLT 

A. Lokala nyheter 12 3 4 

B. Ledare och politiska 
kommentarer 12 3 4 

C. Sport 12 3 4 

D. Kommunalpolitik 1 2 3 4 

E. Den lokala arbetsmark
naden, företag osv 12 3 4 

F. Hem och hushåll samt 
konsumentupplysning 12 3 4 

G. Utrikesnyheter 12 3 4 

H. Riksdag, regering och 
andra rikspolitiska 
frågor 1 2 3 4 

I. Olyckor och brott 12 3 4 

J. Kultur- och debatt
artiklar 12 3 4 
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Fråga 55 Jag skulle också vilja ställa några frågor om hur 
mycket du brukar se av några olika typer av tv-pro-
gram. Hur mycket av det som sänds av ... (TV-PROGRAM 
ENLIGT TABLÅN NEDAN) brukar Du se? 

VISA SVARSKORT 54 

ALLT/ GANSKA 
I STORT MYCKET 
SETT 
ALLT 

INTE 
SÄRSKILT 
MYCKET 

INGENTING/ 
NÄSTAN 
INGENTING 

A. Rapport eller Aktuellt 

B. Sportprogram 

C. Samhällsprogram, dis
kussions- och debatt
program 

D. TV-serier som t ex 
deckare el engelska 
familjeserier 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

Fråga 57 

FYLL I TABLÅN 
KOLUMNVIS 

.... fack
lig orga
nisation 

Brukar du regelbundet läsa eller 
titta i någon tidning eller tid
skrift som ges ut av någon ... 
(ORGANISATION ENLIGT TABLÅ-
HUVUDET) 

politisk 
organisa
tion (vi 
bortser 
här från 
dagstid
ningar) 

1. JA 

2. NEJ 

1 

2 

1 

2 

Indexet för massmediekonsumtion bildades 
antalet l:or i frågorna 54 c, 55 och 57. 
värden där 

genom en summering av 
Indexet delades i tre 
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1. låg = 0-1 (28 %) 

2. medel = 2-3 (34 %) 

3. hög = 4-16 (37 %) 

Social integrering 

Fråga 31 Hur många gånger har du haft besök av - eller själv 
besökt - övriga bekanta och vänner under de senaste 
14 dagarna? 

m 4—MARKERA ANTAL GÅNGER OM MER ÄN 1 GÅNG/DAG 
I GENOMSNITT MARKERA 
MED 15 

Fråga 32 Känner du samhörighet med grannarna i ditt bostads
område ? 

VISA SVARSKORT 32 

1. JA, STOR 

2. JA, NÅGON 

3. NEJ, KNAPPAST 

4. NEJ, INTE ALLS 

5. VET EJ 

Social integrering klassificerades i tre värden, genom följande 
kombination av fråga 31 och fråga 32 där 

1 = låg (34 %) 

2 = medel (52 %) 

3 = hög (15 %) 

Fråga 32 
J 2. 3-4 
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Politiska resurser 

Fråga 61 a Skulle du kunna åta dig att själv författa en skri
velse och överklaga ett beslut av en myndighet? 

1. JA—•fråga 62 

2. NEJ 

8. VET EJ 

Fråga 61 b Känner du någon person som du vet att du skulle 
kunna få hjälp av i ett sådant fall? 

1. JA—•fråga 62 

2. NEJ 

8. VET EJ 

Fråga 61 c Vet du vart man kan vända sig för att få hjälp i 
sådana situationer? 

1. JA, ADVOKAT, RÄTTSHJÄLP ELLER DYLIKT 

2. JA, ANNAT 

3. NEJ 

Politiska resurser har här definierats som resurser för att 
överklaga myndighetsbeslut etc. Indexet har kategoriserats 
så att 

låg = 2,8 på frågorna 61 a - 61 b och 1, 2 eller 3 på fråga 
61 c (47 %) 

medel = 1 på fråga 61 b (42 %) 

hög = 1 på fråga 61 a (11 %) 

n = 358 
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Erfarenhet av påverkanförsök 

Fråga 58 a Har du själv någon gång - eventuellt tillsammans 
med andra - försökt få kommunala förtroendemän 
eller tjänstemän att göra någonting åt någon brist 
eller felaktighet här i .... (KOMMUNENS NAMN) som 
inte enbart berört dig och din familj? Detta kan t ex 
ha skett genom en direkt kontakt med en tjänsteman 
eller förtroendeman, genom en insändare i en tidning 
eller genom att underteckna ett upprop. 

1. JA, MÅNGA GÅNGER 

1. JA, NÅGON ENSTAKA GÅNG 

3. NEJ 

8. MINNS EJ 

Fråga 58 b OM JA PÂ 58 a 

Hur gjorde du då? / Hur brukar du då göra? 

JA NEJ FLERA ALTERNATIV FÅR ANGES 

1 2 Tagit direkt kontakt med tjänsteman eller för
troendeman 

1 2 Skrivit insändare eller artikel i tidning 

1 2 Undertecknat upprop 

1 2 Annat sätt (NÄMLIGEN): 

Fråga 59 Har du i annat sammanhang någon gång ... 

JA NEJ 

1 2 a ... skrivit en insändare? 

1 2 b ... skrivit en överklagan/skrivit nånstans och 
klagat? 

1 2 c ... ringt nånstans och klagat på nånting? 

1 2 d ... genom besök vänt dig nånstans och klagat? 
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Fråga 60 Känner du personligen någon politisk förtroendeman 
eller någon annan som är politiskt verksam här i kom
munen? 

1. JA 

2. NEJ 

Erfarenhet av påverkanförsök har klassificerats som låg, medel 
eller hög efter en summering av antalet l:or i frågorna 58-60 där 

låg = 0 (38 %) 

medel =1-2 (53 %) 

hög =3- (9 %) 

Subjektiv kompetens 

Fråga 66 a Antag att du hamnade i den situationen att kommunen 
beslutade att uppföra en bullrig och illaluktande 
fabrik på granntomten till där du bor - vilket tror 
du då vore det bästa sättet att direkt handla på för 
att klaga? 

VISA SVARSKORT 66 

1. SKRIVA TILL, RINGA ELLER BESÖKA DEN AVDELNING PÅ 
KOMMUNEN DET RÖRDE 

2. KONTAKTA LOKALRADION FÖR ATT FÅ DEM ATT TA UPP 
SAKEN 

3. KONTAKTA NÅGON ORTSTIDNING 

4. SJÄLV SKRIVA EN INSÄNDARE 

5. KONTAKTA GRANNARNA I OMRÅDET FÖR NAMNINSAMLING 
ELLER LIKNANDE 

6. ANNAT SÄTT, VILKET? 

7. SKULLE EJ KLAGA 

8. VET EJ 
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Fråga 66 b Det är inte säkert att man - även om man tycker ett 
visst sätt är bra i det här fallet - skulle göra så 
själv. Skulle du själv 
(ENLIGT FRÅGA 66 a i det här fallet? 

1. JA 

2. NEJ 

3. VET EJ 

Subjektiv kompetens har definierats som 

som hög vid "ja" på fråga 66 b (82 %) 

och låg vid "nej" på fråga 66 b (18 %) 

Systemtillit, Alienation 

Fråga 63 Vi har också ställt samman några åsikter som man 
ibland hör diskuteras. För att det skall gå lättare 
för dig att ta ställning till de olika påståendena 
ska vi göra så här: 

Du får själv läsa påståendena och markera det alter
nativ du tycker stämmer bäst med din uppfattning. 

ÖVERLÄMNA SVARSBLAD 63 

Markera alltså för vart och ett av påståendena med 
ett kryss det alternativ du tycker stämmer bäst med 
din uppfattning. 

Om inget av alternativen verkar passa direkt skall 
du markera det som du tycker ligger närmast din upp
fattning. 
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JA! TJA... NJA.. NEJ! 

HÅLLER HÅLLER HÅLLER HÅLLER 
MED DELVIS KNAPPAST INTE 

HED MED MED 

A. Om man kontaktar någon 
myndighet försvinner 
man oftast i pappers- • • • • 
kvarnen. 12 3 4 

1+2=75 % 3+4=25 % n=361 

B. Ibland känner man sig 
lite utanför det som • • • • 
händer omkring en. 1 2 3 4 

1+2=80 % 3+4=25 % n=361 

E. De som sitter i riksdag 
och regering och beslu
tar tar inte mycket hän
syn till vad vanligt • • • • 
folk tycker och tänker. 12 3 4 

1+2=67 % 3+4=33 % n=359 

Systemtillit har definierats som 3:a eller 4:a på fråga 63 E. 

Alienationsindexet bildades genom summering av siffervärdena 
för 63 A och 63 B enligt nedan 

hög (1) = 64 % 

låg (2) = 36 % 

n= 360 

63 A 

1 eller 2 3 eller 4 

1 el 2 

63 B 

3 el 4 
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Effiacy (Instrumentalitetsförväntnlngar) 

Fråga 18 Man kan ju ha olika möjlighet att påverka olika 
saker soin rör en själv. Hur stort inflytande tycker 
du att du har på/över... 

VISA SVARSKORT 18 

MYCKET GANSKA GANSKA MYCKET 
STORT STORT LITE LITE 

Din möjlighet att välja bostad 
så att du får bo som du vill 1 2 3 4 

De kommunala beslut som fattas 1 2 3 4 

Beslut i internationella frågor 1 2 3 4 
som fattas av FN 

Beslut som fattas av landstinget 1 2 3 4 

Beslut som fattas av länsstyrel
sen 1 2 3 4 

Beslut som fattas av riksdag och 
regering 1 2 3 4 

Indexet bildades genom att först slå ihop svarskategorierna 1 
och 2 och därefter summera alla sådana svar så att 

låg = 0 (38 %) 
medel =1 (53 %) 
hög = 2- ( 9 %) 

Kommunstorlek 

liten om IP:s boendekommun har mindre än 10 000 invånare (24 %) 

medel om IP:s boendekommun har 10 000 - 70 000 invånare (16 %) 

stor om IP:s boendekommun har mer än 70 000 invånare (60 %) 

Centrum-Periferiboende 

1 Centrum = om IP haft postadress i kommunens centralort (77 %) 

2 Periferi = övriga (24 %) 
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Avstånd från sändningsorten 

1 litet = boende i Umeå kommun (31 %) 

2 medel = boende i Skellefteå kommun (29 

3 långt = övriga (40 %) 
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BILAGOR TILL DEN BIBLIOGRAFISKA ANALYSEN I DEL II 

1 Kategoriseringen av ämnesorden i analysen av NORDICOM-
bibliograf ierna 

De 327 dokument som enligt beskrivningen i kapitel 4.2.1 
hör hemma under beteckningen "forskning om lokal masskonmami-
kation" har vart och ett i NORDICOMS:s bibliografi indexerats 
med högst åtta ämnesord. Av dessa åtta har maximalt fyra an
vänts som s k "indexing key-words" - ingångsord som fått tjäna 
som sökrubriker i bibliografins ämnesordregister. För att be
gränsa min undersökning till ett rimligt omfång, och ändå upp
fylla syftet att ge en beskrivning av huvuddragen i de senaste 
årens forskning om lokal masskommunikation, har jag endast an
vänt de av ämnesorden som är betecknade som "indexing key-words" 
(indexerande ämnesord). 

För att beskriva de 327 dokument som ingår i undersökningen 
har 275 sådana key-words använts, alltså ämnesord som i bib
liografin fungerar som ingångsord i registerdelen.l) För att 
göra beskrivningen av dokumentens inriktning överskådlig och 
för att möjliggöra en meningsfull fortsatt analys har jag sam
manfört de använda ämnesorden i ämnesordskategorier. I tabell 
D:1 redovisas dessa tillsammans med kategoriernas frekvenser 
och tillsammans med exempel'på ämnesord som ingår i kategorier
na. 

Fördelningen i tabell D:1 visar egentligen resultatet av en 
viss klassificeringsmetod (den som använts vid NORDICOM) sna
rare än en exakt bild av vilka medier, vilket innehåll osv som 
är mest framträdande inom den aktuella forskningsgrenen. Det 
kategorischema jag själv använt som redovisningsinstrument kan 
kanske i vissa fall också åstadkomma viss obalans jämfört t ex 
med en bedömning utförd av dokumentförfattarna själva. 

NORDICOM:s klassificeringsschema är väl inarbetat och har va
rit detsamma år efter år och mina kategoriseringar kan sägas 
följa en enkel och intuitivt logisk indelning. Helhetsbilden 
torde därför ge en reliabel uppskattning av de kvantitativa 
tyngdpunkterna inom nordisk forskning om lokal masskommunika
tion. 

1) Inte alla ämnesord. 
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Tabell D:1 Förekomst av olika kategorier av ämnesord i dokument oa lokal masskommuni
kation i NORDICOM-bibliografin 1975-1980. Procentsiffrorna visar andelen 
av totala antalet dokument som innehåller minst ett ämnesord i respektive 
kategori.D 2) 

Kategori Sökord som refererar till... Exempel på ämnesord i kategorin 

Policy 23 % Kontroll, planering, regulerirtg, 
beslut 

Programme policy, local regulation 

Ekonomi 8 X Financial aspect, economical con
dition 

Teknologi 5 % Technical aspect, technical change 

Sändare 23 % Sändare och sändarrollen i kommu
nikationsprocessen 

Broadcasting corporation, 
Journalism 

Innehåll 28 % 
Budskap, meddelande 3 % Message, content 

Objektivitet 1 % Objectivity, presentation 

Reklam/annonsering 5 % Advertisment 

Nyheter 6 % News, news transmission 

Social information 8 % Information service, social 
information 

övrigt speciellt innehåll 8 % Child, church, decision making 

Medium 90 % 

Kommunikationskanal, allmänt 5 % Communication channel, Mass media 

Traditionella medier 3 % Book, film, theatre 

Radio/tv (rundradio) 35 % Broadcasting, television programme 

Nya medier 16 % Telecommunication, video cassette 
cable tv 

Press 41 % Magazine, Newspaper 

Mottagare 29 % 

Publik^\ allmänt 16 % Audience, audience composition 

Attityder 6 % Attitude, apathy 

Mediekonsumtion^ 12 % Reading, viewing, consumption 

Spec mottagargrupper 2 % Minority group 

Feedback 4 % Participation, public access 

Funktion 2 % Effect, function 

Politik 11 % Political system^ democracy 

Kommunikat ions-
processen, allm 
6 % 

Flow of information, mass 
communication 

Forskningsmetod 
etc 30 % 

Innehållsanalys 7 % Content analysis 

Experiment 3 % Experiment, trial 

Historia 6 % History, Historical aspect 

Intervju 8 % Interview, Questionnaire 

Statistik 3 % Statistical data, statistical 
analysis 

övriga metoder 6 % Comparison, fuTKtional analysis 

1) Den fullständiga kategoriseringen redovisas i bilaga D, s 249 

2) Procentsiffrorna i tabellen visar i vilken utsträckning de olika kategorierna 
är representerade bland dokumenten. 

"Publik" används huvudsakligen i anslutning till konsumtion av etermedier medan 
"Mediekonsumtion" huvudsakligen rör tryckta medier. 
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2 Forskningens inriktning: Skillnader mellan länder ifråga 
om medietyper och olika aspekter av mottagandet 

Figur D:1 a Forskningens inriktning pä olika medietyper i skillnader 
mellan länder. 

% 

kommuni
kations
kanal 
alImänt 

tradi-
tionel1 a 
medi er 

rad io/1 v n ; press i er 

Figur D:1 b Forskningens inriktning pä olika aspekter av mottagandet 
i skillnader mellan länder. 

% 
50-. 

publik attityder konsum- speciella 
tion grupper 
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Figurerna för skillnader mellan olika medier och för skillnader 
i fråga om typ av mottagarstudier visar en klar dominans för ra
dio/tv studier i Sverige och Norge. I Finland och Danmark är 
"press" den kategori som de flesta dokumenten anknyter till. 

De senare länderna dominerar även i fråga om nya medier. I samt
liga länder, men speciellt i Norge, utgör publik- och konsumtions
studier, en klar majoritet av mottagaranknytningen på bekostnad 
av studier om mottagarattityder eller studiet av speciella mot-
tagargrupper. 

Hultén-Weibull (1980) summerar den svenska masskommunikations
forskningens utveckling under 70-talet såsom expansiv. Framför 
allt menar de att expansionen fallit på undersökningar om mass
mediernas innehåll, objektivitets- och värderingsstudier. Även 
studier av olika budskaps konsekvenser på mottagarnas åsikter, 
studier av journalistrollen samt studier av nya medier har enligt 
Hultén-Weibull varit en verksam del i expansionen. Figurerna 
D:1 a-b visar också att en stor andel av forskningen om lokal 
masskommunikation i Sverige rör sig inom dessa domäner. 
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3 Forskningens inriktning: Utveckling för olika medietyper 
och för olika aspekter av mottagandet 

Figur D:2 a Utveckling av forskningens inriktning på olika medietyper. 

% 
Radio/TV 

50 " 

Press 

Komm.kanal 
Trad.medier 

Nya medier 
i År 

Figur D:2 b Utveckling av forskningens inriktning på olika aspekter av 
mottagandet. 
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Illustrationen av utvecklingen för de kategorier som rör olika 
medietyper visar på relativt entydiga utvecklingslinjer. An
delen studier kring radio/tv ökar stadigt medan andelen som 
rör press går ned liksom andelen som refererar till nya medier. 
Dessa kurvor torde illustrera den medieutveckling som i stort 
varit gemensam för länderna; ett kontinuerligt ökat intresse 
för lokal radio- och tv-verksamhet under 70-talet med inslag av 
försök med nya medier (kabel-tv, videoverkstäder etc). Försöken 
har varit av övergående karaktär medan verksamheterna med lokala 
sändningar i de "gamla" etermedierna varit mer långsiktiga och 
också inramats av stora satsningar på utvärdering och uppfölj
ning i flera av länderna, bl a i form av omfattande publikstu
dier. Detta visar sig då också klart i figur D:26 där anknyt
ningar till ord inom kategorierna "publik" och "mediekonsumtion" 
visar en klar ökning de senaste åren. 
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Fråga 55 Jag skulle också vilja ställa några frågor om hur 
mycket du brukar se av några olika typer av tv-pro-
gram. Hur mycket av det som sänds av ... (TV-PROGRAM 
ENLIGT TABLÅN NEDAN) brukar Du se? 

VISA SVARSKORT 54 

ALLT/ GANSKA 
I STORT MYCKET 
SETT 
ALLT 

INTE 
SÄRSKILT 
MYCKET 

INGENTING/ 
NÄSTAN 
INGENTING 

A. Rapport eller Aktuellt 

B. Sportprogram 

C. Samhällsprogram, dis
kussions- och debatt
program 

D. TV-serier som t ex 
deckare el engelska 
familjeserier 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

Fråga 57 

FYLL I TABLÅN 
KOLUMNVIS 

.... fack
lig orga
nisation 

Brukar du regelbundet läsa eller 
titta i någon tidning eller tid
skrift som ges ut av någon ... 
(ORGANISATION ENLIGT TABLÅ
HUVUDET) 

politisk 
organisa
tion (vi 
bortser 
här från 
dagstid
ningar) 

1. JA 

2. NEJ 

1 

2 

1 

2 

Indexet för massmediekonsumtion bildades 
antalet l:or i frågorna 54 c, 55 och 57. 
värden där 

genom en summering av 
Indexet delades i tre 
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1. låg = 0-1 (28 %) 

2. medel = 2-3 (34 %) 

3. hög = 4-16 (37 %) 

Social integrering 

Fråga 31 

Fråga 32 

Social integrering klassificerades i tre värden, genom följande 
kombination av fråga 31 och fråga 32 där 

1 = låg (34 %) 

2 = medel (52 %) 

3 = hög (15 %) 

Fråga 32 
1 2 3-4 

0 2 1 1 

Fråga 1-3 2 2 1 
31 4- 3 2 2 

Hur många gånger har du haft besök av - eller själv 
besökt - övriga bekanta och vänner under de senaste 
14 dagarna? 

Ml 4—MARKERA ANTAL GANGER OM MER ÄN 1 GÅNG/DAG 
I GENOMSNITT MARKERA 
MED 15 

Känner du samhörighet med grannarna i ditt bostads
område? 

VISA SVARSKORT 32 

1. JA, STOR 

2. JA, NÅGON 

3. NEJ, KNAPPAST 

4. NEJ, INTE ALLS 

5. VET EJ 
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Politiska resurser 

Fråga 61 a Skulle du kunna åta dig att själv författa en skri
velse och överklaga ett beslut av en myndighet? 

1. JA—•fråga 62 

2. NEJ 

8. VET EJ 

Fråga 61 b Känner du någon person som du vet att du skulle 
kunna få hjälp av i ett sådant fall? 

1. JA—•fråga 62 

2. NEJ 

8. VET EJ 

Fråga 61 c Vet du vart man kan vända sig för att få hjälp i 
sådana situationer? 

1. JA, ADVOKAT, RÄTTSHJÄLP ELLER DYLIKT 

2. JA, ANNAT 

3. NEJ 

Politiska resurser har här definierats som resurser för att 
överklaga myndighetsbeslut etc. Indexet har kategoriserats 
så att 

låg = 2,8 på frågorna 61 a - 61 b och 1, 2 eller 3 på fråga 
61 c (47 %) 

medel = 1 på fråga 61 b (42 %) 

hög = 1 på fråga 61 a (11 %) 

n = 358 
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Erfarenhet av påverkanförsök 

Fråga 58 a Har du själv någon gång - eventuellt tillsammans 
med andra - försökt få kommunala förtroendemän 
eller tjänstemän att göra någonting åt någon brist 
eller felaktighet här i .... (KOMMUNENS NAMN) som 
inte enbart berört dig och din familj? Detta kan t ex 
ha skett genom en direkt kontakt med en tjänsteman 
eller förtroendeman, genom en insändare i en tidning 
eller genom att underteckna ett upprop. 

1. JA, MÅNGA GÅNGER 

1. JA, NÅGON ENSTAKA GÅNG 

3. NEJ 

8. MINNS EJ 

Fråga 58 b OM JA PÅ 58 a 

Hur gjorde du då? / Hur brukar du då göra? 

JA NEJ FLERA ALTERNATIV FÅR ANGES 

1 2 Tagit direkt kontakt med tjänsteman eller för
troendeman 

1 2 Skrivit insändare eller artikel i tidning 

1 2 Undertecknat upprop 

1 2 Annat sätt (NÄMLIGEN): 

Fråga 59 Har du i annat sammanhang någon gång ... 

JA NEJ 

1 2 a ... skrivit en insändare? 

1 2 b ... skrivit en överklagan/skrivit nånstans och 
klagat? 

1 2 c ... ringt nånstans och klagat på nånting? 

1 2 d ... genom besök vänt dig nånstans och klagat? 
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Fråga 60 Känner du personligen någon politisk förtroendeman 
eller någon annan som är politiskt verksam här i kom
munen? 

1. JA 
2. NEJ 

Erfarenhet av påverkanförsök har klassificerats som låg, medel 
eller hög efter en summering av antalet l:or i frågorna 58-60 där 

låg = 0 (38 %) 
medel =1-2 (53 %) 
hög =3- (9 %) 

Subjektiv kompetens 

Fråga 66 a Antag att du hamnade i den situationen att kommunen 
beslutade att uppföra en bullrig och illaluktande 
fabrik på granntomten till där du bor - vilket tror 
du då vore det bästa sättet att direkt handla på för 
att klaga? 

VISA SVARSKORT 66 

1. SKRIVA TILL, RINGA ELLER BESÖKA DEN AVDELNING PÅ 
KOMMUNEN DET RÖRDE 

2. KONTAKTA LOKALRADION FÖR ATT FÅ DEM ATT TA UPP 
SAKEN 

3. KONTAKTA NÅGON ORTSTIDNING 

4. SJÄLV SKRIVA EN INSÄNDARE 

5. KONTAKTA GRANNARNA I OMRÅDET FÖR NAMNINSAMLING 
ELLER LIKNANDE 

6. ANNAT SÄTT, VILKET? 

7. SKULLE EJ KLAGA 

8. VET EJ 
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Fråga 66 b Det är inte säkert att man - även om man tycker ett 
visst sätt är bra i det här fallet - skulle göra så 
själv. Skulle du själv 
(ENLIGT FRÅGA 66 a i det här fallet? 

1. JA 
2. NEJ 
3. VET EJ 

Subjektiv kompetens har definierats som 

som hög vid "ja" på fråga 66 b (82 %) 
och låg vid "nej" på fråga 66 b (18 %) 

Systemtillit, Alienation 

Fråga 63 Vi har också ställt samman några åsikter som man 
ibland hör diskuteras. För att det skall gå lättare 
för dig att ta ställning till de olika påståendena 
ska vi göra så här: 

Du får själv läsa påståendena och markera det alter
nativ du tycker stämmer bäst med din uppfattning. 

ÖVERLÄMNA SVARSBLAD 63 

Markera alltså för vart och ett av påståendena med 
ett kryss det alternativ du tycker stämmer bäst med 
din uppfattning. 

Om inget av alternativen verkar passa direkt skall 
du markera det som du tycker ligger närmast din upp
fattning. 
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JA! TJA... NJA.. NEJ! 

HÅLLER HÅLLER HÅLLER HÅLLER 
HED DELVIS KNAPPAST INTE 

MED MED MED 

A. Om man kontaktar någon 
myndighet försvinner 
man oftast i pappers- • • • • 
kvarnen. 12 3 4 

1+2=75 % 3+4=25 % n=361 

B. Ibland känner man sig 
lite utanför det som • • • • 
händer omkring en. 1 2 3 4 

1+2=80 % 3+4=25 % n=361 

De som sitter i riksdag 
och regering och beslu
tar tar inte mycket hän
syn till vad vanligt • • • • 
folk tycker och tänker. 12 3 4 

1+2=67 % 3+4=33 % n=359 

Systemtillit har definierats som 3:a eller 4:a på fråga 63 E. 

Aliénâtionsindexet bildades genom summering av siffervärdena 
för 63 A och 63 B enligt nedan 

hög (1) = 64 % 
låg (2) = 36 % 
n= 360 

63 A 

1 eller 2 3 eller 4 

1 el 2 
63 B 
3 el 4 
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Effiacy (Instrumentalitetsförväntningar) 

Fråga 18 Man kan ju ha olika möjlighet att påverka olika 
saker som rör en själv. Hur stort inflytande tycker 
du att du har på/över... 

VISA SVARSKORT 18 

MYCKET GANSKA GANSKA MYCKET 
STORT STORT LITE LITE 

Din möjlighet att välja bostad 
så att du får bo som du vill 1 2 3 4 
De kommunala beslut som fattas 1 2 3 4 
Beslut i internationella frågor 1 2 3 4 
som fattas av FN 
Beslut som fattas av landstinget 1 2 3 4 
Beslut som fattas av länsstyrel
sen 1 2 3 4 
Beslut som fattas av riksdag och 
regering 1 2 3 4 

Indexet bildades genom att först slå ihop svarskategorierna 1 
och 2 och därefter summera alla sådana svar så att 

låg = 0 (38 %) 
medel = 1 (53 %) 
hög = 2- ( 9 %) 

Kommunstorlek 

liten om IP:s boendekommun har mindre än 10 000 invånare (24 %) 
medel om IP:s boendekommun har 10 000 - 70 000 invånare (16 %) 
stor om IP:s boendekommun har mer än 70 000 invånare (60 %) 

Centrum-Periferiboende 

1 Centrum = om IP haft postadress i kommunens centralort (77 %) 
2 Periferi = övriga (24 %) 
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Avstånd från sändningsorten 

1 litet = boende i Umeå kommun (31 %) 
2 medel = boende i Skellefteå kommun (29 %) 
3 långt = övriga (40 %) 
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BILAGOR TILL DEN BIBLIOGRAFISKA ANALYSEN I DEL II 

1 Kategoriseringen av ämnesorden i analysen av NORDICOM-
bibliografierna 

De 327 dokument som enligt beskrivningen i kapitel 4.2.1 
hör hemma under beteckningen "forskning om lokal masskommuni
kation" har vart och ett i NORDICOMS:s bibliografi indexerats 
med högst åtta ämnesord. Av dessa åtta har maximalt fyra an
vänts som s k "indexing key-words" - ingångsord som fått tjäna 
som sökrubriker i bibliografins ämnesordregister. För att be
gränsa min undersökning till ett rimligt omfång, och ändå upp
fylla syftet att ge en beskrivning av huvuddragen i de senaste 
årens forskning om lokal masskommunikation, har jag endast an
vänt de av ämnesorden som är betecknade som "indexing key-words" 
(indexerande ämnesord). 

För att beskriva de 327 dokument som ingår i undersökningen 
har 275 sådana key-words använts, alltså ämnesord som i bib
liografin fungerar som ingångsord i registerdelen.1) För att 
göra beskrivningen av dokumentens inriktning överskådlig och 
för att möjliggöra en meningsfull fortsatt analys har jag sam
manfört de använda ämnesorden i ämnesordskategorier. I tabell 
D:1 redovisas dessa tillsammans med kategoriernas frekvenser 
och tillsammans med exempel på ämnesord som ingår i kategorier
na. 

Fördelningen i tabell D:1 visar egentligen resultatet av en 
viss klassificeringsmetod (den som använts vid NORDICOM) sna
rare än en exakt bild av vilka medier, vilket innehåll osv som 
är mest framträdande inom den aktuella forskningsgrenen. Det 
kategorischema jag själv använt som redovisningsinstrument kan 
kanske i vissa fall också åstadkomma viss obalans jämfört t ex 
med en bedömning utförd av dokumentförfattarna själva. 

NORDICOM:s klassificeringsschema är väl inarbetat och har va
rit detsamma år efter år och mina kategoriseringar kan sägas 
följa en enkel och intuitivt logisk indelning. Helhetsbilden 
torde därför ge en reliabel uppskattning av de kvantitativa 
tyngdpunkterna inom nordisk forskning om lokal masskommunika
tion. 

1) Inte alla ämnesord. 
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Tabell D:1 Förekomst av olika kategorier av ämnesord 1 dokument om lokal masskommuni
kation 1 NORDICOM-bibliografin 1975-1980. Procentsiffrorna visar andelen 
av totala antalet dokument som innehåller minst ett ämnesord i respektive 
kategori.1) 

Kategori Sökord som refererar till... Exempel på ämnesord i kategorin 

Policy 23 % Kontroll, planering, regulering, Programme policy, local regulation 
beslut 

Ekonomi 8 % Financial aspect, economical con
dition 

Teknologi 5 % Technical aspect^ ̂ tedriiical change 

Sändare 23 % Sändare och sändarrollen i kommu- Broadcasting corporation, 
ni ka t io ns£r ocessen Journalism  

Innehåll 28 % 

Budskap, meddelande 3 % Message, content 

Objektivitet 1 X Objectivity, presentation 

Reklam/annonsering 5 % Advertisment 

Nyheter 6 % News, news transmission 

Social information 8 % Information service, social 
information 

övri-gt. speci_el.lt. j.nnehå_ll_8__% Chi^ld, _c hur c h, _dec i. sjLon making_ __ 

Medium 90 % 

Kommunikationskanal, allmänt 5 % Communication channel, Mass media 

Traditionella medier 3 % Book, film, theatre 

Radio/tv (rundradio) 35 % Broadcasting, television programme 

Nya medier 16 % Telecommunication, video cassette 
cable tv 

Press_4_l % Magazine^ Newsgager 

Mottagare 29 % 

Publik3\ allmänt 16 % Audience, audience composition 

Attityder 6 % Attitude, apathy 

Mediekonsumtion1 ) 12 % Reading, viewing, consumption 

Spec mottagargrupger 2 % Minority__group  

Feedback_4_% Par t ic ipa t io n, _public access  

Funktion_2JS Effectfunction  

Politik 1.1__% Political system^ democracy  

Kommunikations- Flow of information, mass 
processen, allm communication 
6 %  

Forskningsmetod 
etc 30 % 

Innehållsanalys 7 % Content analysis 

Experiment 3 % Experiment, trial 

Historia 6 % History, Historical aspect 

Intervju 8 % Interview, Questionnaire 

Statistik 3 % Statistical data, statistical 
analysis 

övriga metoder 6 % Comparison, fuTKtional analysis 

1) Den fullständiga kategoriseringen redovisas i bilaga D, s 249 

2) Procentsiffrorna i tabellen visar i vilken utsträckning de olika kategorierna 
är representerade bland dokumenten. 

3 > "Pub lik" används huvudsakligen i anslutning till konsumtion av etermedier medan 
"Mediekonsumtion" huvudsakligen rör tryckta medier. 
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2 Forskningens inriktning: Skillnader mellan länder ifråga 
ont medietyper och olika aspekter av mottagandet 

Figur D: 1 a Forskningens inriktning pä olika medietyper i skillnader 
mellan länder. 
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50--

:ommuni- tradi-
tionel1 a 
medi er 
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allmänt 

Figur D:1 b Forskningens inriktning på olika aspekter av mottagandet 
i skillnader mellan länder. 
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Figurerna för skillnader mellan olika medier och för skillnader 
i fråga om typ av mottagarstudier visar en klar dominans för ra
dio/tv studier i Sverige och Norge. I Finland och Danmark är 
"press" den kategori som de flesta dokumenten anknyter till. 

De senare länderna dominerar även i fråga om nya medier. I samt
liga länder, men speciellt i Norge, utgör publik- och konsumtions
studier, en klar majoritet av mottagaranknytningen på bekostnad 
av studier om mottagarattityder eller studiet av speciella mot-
tagargrupper. 

Hultén-Weibull (1980) summerar den svenska masskommunikations
forskningens utveckling under 70-talet såsom expansiv. Framför 
allt menar de att expansionen fallit på undersökningar om mass
mediernas innehåll, objektivitets- och värderingsstudier. Även 
studier av olika budskaps konsekvenser på mottagarnas åsikter, 
studier av journalistrollen samt studier av nya medier har enligt 
Hultén-Weibull varit en verksam del i expansionen. Figurerna 
D:1 a-b visar också att en stor andel av forskningen om lokal 
masskommunikation i Sverige rör sig inom dessa domäner. 
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3 Forskningens inriktning: Utveckling för olika medietyper 
och för olika aspekter av mottagandet 

Figur D:2 a Utveckling av forskningens inriktning pä olika medietyper. 
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Figur D:2 b Utveckling av forskningens inriktning på olika aspekter av 
mottagandet. 
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Illustrationen av utvecklingen för de kategorier som rör olika 
medietyper visar på relativt entydiga utvecklingslinjer. An
delen studier kring radio/tv ökar stadigt medan andelen som 
rör press går ned liksom andelen som refererar till nya medier. 
Dessa kurvor torde illustrera den medieutveckling som i stort 
varit gemensam för länderna; ett kontinuerligt ökat intresse 
för lokal radio- och tv-verksamhet under 70-talet med inslag av 
försök med nya medier (kabel-tv, videoverkstäder etc). Försöken 
har varit av övergående karaktär medan verksamheterna med lokala 
sändningar i de "gamla" etermedierna varit mer långsiktiga och 
också inramats av stora satsningar på utvärdering och uppfölj
ning i flera av länderna, bl a i form av omfattande publikstu
dier. Detta visar sig då också klart i figur D:26 där anknyt
ningar till ord inom kategorierna "publik" och "mediekonsumtion" 
visar en klar ökning de senaste åren. 
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4 Kodschema för  indelningen 1 ämnesordkategorier 

Amnesordkategorl Ämnesord 

SÄNDARE Attitude (om det är sändarrelaterat) Knowledge 
Author Local Government 
Broadcasting Corporation Organization 
Columnist Production 
Editing Public Administration 
Editor Publishing 
Editorial policy Reporting 
Information Dissemination School of Journalism 
Information Source Structure 
Journalism Vocational training 
Journalist Working conditions 

INNEHALL Content Message content 
Budskap/meddelande Event Programme content 

Message 

Objektivitet Objectivity Presentation 

Reklam Advertising; Advert isment 

Nyheter Foreign news News transmission 
Local news Regional news 
News Television news 

Social information Information service 
Social information 

Speciellt innehåll, övrigt Audivisual material Meteorological 
Child Information 
Church Religion 
Cultural aspect Religious information 
Cultural environment School 
Culture Trade union 
Decision Making Violence 
Education Worker 
Educational Broadcasting Working 
Fear Youth 
Image 
Industrial information 
Industry 

MEDIUM Communication channel Mass Media 
Kommunikationskanal, alim 

Traditionella medier Archives Theatre 
Book 
Book Trade 
Cinema 
Director 
Film 
Language 
Library 
Literature 

Radio/tv (rundradio) Broadcasting Radio 
Local Broadcasting Radio Programme 
Local Programme Regional Broadcasting 
Local Radio Regional Programme 
Local Television Regional Television 
National Broadcasting Television 
Programme Television Channel 

Television Program» 
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Ämnesordkategori Ämnesord 

Nya' medier Cable 
Cable Televison 
Cassette Film 
Community Antenna Television 
Data Base 
Electronic Media 

Microform 
Satellite 
Telecommunication 
Teletext 
Video cassette 

Press Bourgeois Press 
Daily Local Press 
Local Press 
Local Newspaper 
Magazine 

Newspaper 
Political Press 
Press 
Regional Press 

MOTTAGARE 
Publik, allmänt 

Audience 
Audience Composition 
Audience rating 
Audience rationing 
Audience reaction 
Audience reacting 
Audience size 

Effect on Audience 
Media Expose 
Public 

Attityder Apathy 
Attitude 
Attitude research 

Opinion 

Mediakonsumt ion Consumption 
Information use 
Listening 
Programme choice 
Radio Listening 

Radio Listener 
Readership 
Readibility 
Readiing 
Reading habit 
Receiver 
Selective attention 
Subscriber 
Viewing 

Speciella mottagargrupper Blind 
Immigrant 

Minority Group 
Social stratification 

FEED BACK Access to information 
Audience participation 
Inforaration exchange 
Mediation 

Participation 
Public access 
Public interest 

KOMMUNIKATIONSPROCESSEN, Communication 
ALLMÄNT Communication Process 

Communication Theory  
Flow of_information  

POLICY Administration 
Censorship 
Communication Policy 
Competition 
Control 
Copyright 
Cultural policy 
Development planning 
Forecasting 
Freedom of communication 
Freedom of Speech 
Future 
Information policy 

Secrecy 
Social_ £laniiing_ 

Information 
Information system 
Mass communication 

Legal 
Legal aspect 
Local planning 
Local regulation 
Monopoly 
National planning 
Planning 
Programme policy 
Regional organization 
Regional planning 
Regulation 
Right to information 
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Amnesordkategori Ämnesord 

EKONOMI Budget 
Cost 
Economical Aspect 
Economical Conditions 
Economical Development 

Financial 
Financial Aspect 
Financial Support 
Financing 

TEKNOLOGI Communication Technology 
Technical aspect 

Technological change 
Technology 

FUNKTION Effect 
Function 
Influence 

Social role 

POLITIK Capitalism 
Democracy 
Democraziation 
Election 
Election campaign 
Ideologi 
Liberalism 
Political aspect 

Political ideology 
Political independence 
Political information 
Political participation 
Political party 
Political press 
Socialism 

METOD 
Innehållsanalys 

Content analysis 

Experiment Experiment 
Trial 

Historia Historical aspect  
History  

Intervju Interview 
Market study 
Questionnaire 

Sample 
Survey 

övriga metoder Comparison 
Criticism 
Functional analysis 
Method 
Methodology 

Research 
Research method 
Research project 
Review 
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5 Bilagor till faktor-, MPS- och klusteranalysen 

Tabell D:2 Koonunalitets- och egenvärden 1 faktoranalysen av ämneskate
gorierna . 

Bidrag i 
procent 
till förkl 

Variabel Kommunalitet Faktor Egenvärde av variationen 
Sändare .97 1 11.7 40.5 
Policy .94 
Komm-proc, allm .80 2 4.0 i 5.7 
Feed-back .86 3 2.6 9.0 
Funktion .73 
Ekonomi .87 4 2.2 7.6 

Politik .95 5 1.5 5.3 
Teknologi .94 

1.3 Budskap/medd .70 6 1.3 4.3 

Objektivitet .71 7 1.0 3.6 
Reklam .75 

S:a 84.0 Spec innehåll .83 S:a 84.0 
Nyheter .77 
Social info .80 
Komm-kanaler, allm .86 
Trad medier .87 
Radio/tv .89 
Nya medier .89 
Press .74 
Publik .92 
Mottagaratt .78 
Mediekons .95 
Spec mottagargr .81 
Spec metoder .79 
Innehållsanalys .92 
Experiment .81 
Historia .91 
Intervju .83 
Statistik .77 
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Tabell D:3 Korrelationsmatris for ämnesordkategoriema. Pearsons 
Värdena är multiplicerade med TOO. 

1 Sändare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Policy 68 
3 Komm-proc, alim 15 68 
4 Feed-back 38 67 48 
5 Funktion 69 56 15 50 
6 Ekonomi 73 59 12 27 41 
7 Politik 74 80 63 51 44 53 
8 Teknologi 23 42 25 09 04 73 21 

05 9 Budskap/medd 67 57 17 28 56 41 53 05 
40 10 Objektivitet 61 39 -09 19 39 38 27 10 40 

11 Rek lam 52 32 10 10 39 40 44 06 43 

12 Spec innehåll 77 60 17 24 70 47 59 14 67 

13 Nyheter 76 42 -10 26 54 46 34 16 43 
14 Social info 32 70 50 76 50 34 42 33 22 
15 Komm-kanaler.allm 53 66 56 44 38 28 85 03 46 

16 Trad medier 23 31 12 14 33 03 28 -11 19 

17 Radio/tv 33 56 33 44 42 28 28 19 62 

18 Nya medier 17 59 54 45 21 49 25 74 10 

19 Press 72 43 08 06 37 51 61 08 47 

20 Publik 26 47 16 39 36 20 11 02 57 

21 Mottagaratt 75 48 -01 21 54 54 53 08 60 

22 Mediekons 45 41 04 21 45 40 22 07 64 

23 Spec mottagargr 59 40 11 34 39 44 39 13 46 

24 Spec metoder 58 55 27 17 58 55 36 44 45 

25 Innehållsanalys 82 58 07 28 58 53 49 18 57 

26 Experiment -01 35 29 41 06 23 -05 56 06 

27 Historia 80 40 05 08 49 62 52 17 55 

28 Intervju 59 49 17 20 56 57 40 14 62 

29 Statistik 71 26 -13 01 36 66 39 19 38 

r. 

10 

24 
44 
58 
17 
07 
10 
31 
05 
30 
36 
40 
37 
31 
32 
82 
02 
41 
38 
51 
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11 Rek lam 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
12 Spec innehåll 44 
13 Nyheter TC 55 
14 Social info 20 38 23 
15 Komm-kanaier,allm 38 49 18 39 
16 Trad medier 17 54 01 18 30 
17 Radio/tv 22 34 35 46 19 01 
18 Nya medier -01 16 07 61 12 01 45 
19 Press 32 51 59 09 43 08 28 -03 
20 Publik 24 27 26 41 07 02 84 34 07 
21 Mo ttagaratt 79 67 56 29 41 21 41 03 60 43 
22 Mediekons 63 45 34 27 18 13 71 19 26 83 
23 Spec mottagargr 38 40 42 24 36 -02 18 -00 38 12 
24 Spec metoder 50 56 44 34 24 28 35 40 27 32 
25 Innehållsanalys 34 66 80 26 27 20 47 17 54 39 
26 Experiment -03 04 19 50 -12 -18 48 63 -22 39 
27 Historia 56 59 47 05 36 14 02 -03 60 -01 
28 Intervju 60 50 40 25 40 05 63 19 40 64 
29 Statistik 48 44 43 -06 19 10 -00 -07 48 -00 

21 M ottagaratt 21 22 23 24 25 26 27 28 
22 Mediekons 70 
23 Spec mottagargr 42 27 
24 Spec metoder 56 55 43 
25 Innehållsanalys 54 44 39 45 
26 Experiment 07 25 09 39 07 
27 Historia 57 32 76 59 55 -15 
28 Intervju 68 84 38 58 52 13 47 
29 Statistik 47 30 48 40 65 -21 81 42 
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MDS-analysen: ett test av modellantagandet 

MDS-analysen bygger på antagandet att standardfelet är propor
tionellt mot olikheter i populationen (den felfria olikheten). 
Det betyder att ju större olikhet, desto större standardfel 
(Ramsay 1978:17, 22). Antagandet i den modell som approxime-
rar data (här parkorrelationerna av ämnesordkategorierna) till 
distanser är att värdenas fördelning kring sina felfria popula-
tionsvärden är en lognormal fördelning (aas 20). Genom att re
latera observationsvärdena d till de skattade modellvärdena d* 
kan man få ett mått på modellens anpassning till data, eller 
till att den aktuella fördelningen överensstämmer med den log
normala. Om spridningen kring den räta ideala linjen i figuren 
nedan ökar proportionellt mot storleken på d* är detta tecken 
på att modellantagandena är uppfyllda. 
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Figur D:3 Plottning av observerade olikheter mot distansskattningar enligt modellen. 
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Klusteranalysen 

I den använda metoden (Johnsons maximummetod, se Wishart 
1978:31 ff) startar analysen med lika många kluster som an
talet enheter, dvs här ämnesordkategorier. Därefter sker 
sammanslagningar (fusioner) som, utifrån alla tänkbara in
delningar av materialet, i varje steg ger de två mest lika 
klustren, mätt med en speciell fusionskoefficient. Denna är 
baserad på likheten mellan enheterna i fråga om korrelations
koefficienten dem emellan. Den använda metoden ger möjlighet 
att genom inspektion av fusionskoefficienterna avgöra när ana
lysen kan sägas ha gett ett rimligt antal kluster. En vägledning 
för detta är minskningar eller diskontinuiteter i fusionskoeffi
cientens värde mellan olika steg. 
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APPENDIX 

Utdrag ur 

Kabelvision Kiruna. Försök med en ny kanal. Rapport från andra 
försöksperioden. 

TRU, Stockholm 1977 

Vilka såg på kabel-tv? Hur mycket såg de och vad såg de 

Sida 
Utvärderingen 
Att göra egna program i kabel-tv 

206 

262 

mest på? 
Vad tyckte man om sändningarna? 
Vad är statistisk signifikans? 
Tabellbilaga 

278 
287 
298 
299 
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2. UTVÄRDERINGEN 

Åtta olika undersökningar genomfördes under Kabel visionens andra period. Utvär
deringen av det insamlade materialet syftar till att ge en beskrivande helhetsbild 
av personalens och publikens reaktioner; ett slags porträtt av ett medium och dess 
publik. 

2 a. Utvärderingen - förutsättningar och uppläggning 

De totala utvärderingskostnaderna för första försöksperioden uppgick till ca 
175 000 kr (inklusive den publikundersökning som finansierades av Nordiska Rådet). 
Större delen av utvärderingen utfördes av Sociologiska Institutionen, Umeå univer
sitet för en kostnad av 130 000 kr, medan PUB ^ utförde två publikundersökningar 
för ca 45 000 kr. Med dessa kostnadsramar kunde utvärderingen göras tämligen om
fattande. För den här aktuella andra försöksperioden erhöll Sociologiska Institutio
nen denna gång 60 000 kr av styrelsen för Kabel visionen, vilket skulle täcka alla 
utvärderingskostnader. Under sista sändnings veckan beviljade emellertid Konsu
mentverket ett kompletteringsanslag på 14 500 kr för analys och bearbetning av 
data om konsumentprogrammen i kabel-tv. De totala utvärderingsresurserna för 
andra försöksperioden kom därmed att uppgå till ca 40 procent av resurserna för 
den första försöksperioden. 

Utvärderingsresurserna användes för att göra följande undersökningar under andra 
försöksperioden. Datum för de olika undersökningarna anges inom parentes. 

informella intervjuer med personalen på kabel-tv-stationen (vecka 50 1974) 

löpande registrering av personalens externa kontakter genom s.k. kontakt
journaler (kontinuerligt) 

informella intervjuer med 25 analytiskt utvalda hushåll inom sändningsområ
det (vecka 3 och 5 1975) 

telefonintervjuer med organisationer och enskilda som deltagit i förberedande 
veckoslutskurser inför kabel-tv-starten (vecka 47 1974) 

informella intervjuer med enskilda och organisationer som deltagit i program
verksamheten (kontinuerligt) 

telefonintervjuer med ett urval av organisationer som inte deltagit i program
verksamheten (vecka 9 1975) 

telefonintervjuer med 400 representativt utvalda hushåll i publiken (vecka 7 och 
8 1975) 

personliga intervjuer och telefonintervjuer med företrädare för den lokala refe
rensgruppen för konsumentfrågor i Kiruna (vecka 2 och 9 1975). (I de flesta öv
riga undersökningar ingår dessutom frågor som berör produktionen av konsu
mentprogrammen i kabel-tv och publikens reaktioner på dessa.) 

Underlaget för utvärderingen är således ganska omfattande. Det "nya" i kabel-1 v :s 
andra försöksperiod var främst den starkare lokala anknytningen bland stationsper
sonalen, att dessa i stort sett var des amma under hela försöksperioden, de vecko
slutskurser där publiken fick elementara kunskaper i hur man gör kabel-tv-program 
och, som följd därav, publikens mer aktiva deltagande i program produktionen. För
hållandevis stora resurser har anvants för att utvärdera dessa "nya" moment i ka
bel-tv-verksamheten. 

1) Sveriges Radios Publik- och Programforskningsavdelning 

ib 
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De teoretiska utgångspunkterna lör utvärderingen är ungefär desamma som för 
första försöksperioden. Eftersom dessa redovisats i våra tidigare rapporter från 
försöket går vi inte närmare in på dem här. Av de undersökningar som varit 
önskvärda kunde alla inte genomföras. Utifrån tilldelade resurser gjordes därför 
en prioritering. Följande undersökningar kom därför inte att ingå i den slutliga ut
värderingen. 

ytterligare en publikundersökning i mitten av sändningsperioden 

en kartläggning av publiken på offentliga lokaler utanför sändningsområdet 

en undersökning av inställningen till kabel-tv bland dem som inte bor i sänd
ningsområdet 

intervjuer med beslutsfattare och makthavare i Kiruna 

I den genomförda publikundersökningen hade också vi velat göra betydligt utförli
gare intervjuer. Detta hade dock krävt en annan och dyrare utfrågningsmetod än de 
telefonintervjuer vi nu använde. 

Som sammanfattning kan sägas att utvärderingen är ett försök att ge en beskrivande 
helhetsbild av stationspersonalens och publikens reaktioner på kabel-tv under andra 
försöksperioden. 

1) Se speciellt L-E Wolvén, A. Lindblad, Utvärderingen av Kabel-tv-försöket -
en beskrivning av uppläggningen utifrån två massmediamodelier och den tidi
gare nämnda L-E Wolvén, Kabel- tv-försök med ett annorlunda medium i när
samhället; Sammanfattning och analys av resultaten från första försöksperio
den. 

17 
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3 ATT GÖRA EGNA PROGRAM I KABEL-TV 

Fyrtionio kirunabor fick före sändningasta rten en snabbutbildning i hur man gör tv-
program. Det skedde vid två veckoslutskurser dit trettionio organisationsrepresen
tanter och tio enskilda anmält sig. Instruktörerna gick medvetet in för att avdrama
tisera tv-mediei - "det är inte så märkvärdigt att göra tv-program". Mot den bak
grunden tyckte de som sedan deltog i programproduktionen att personalen vid tv-
stationen ställt för höga krav på inslagen. De tyckte också att programmen tagit för 
lång tid att göra - mellan tjugo och femtio timmar. De organisationer som inte var 
representerade på kursen eller i programverksamheten tyckte inte det var värt be
sväret, då sändningsområdet ansågs för litet. 

3 a Aktivering via veckoslutskurser 

Inledning 

Det mest karakteristiska för Kabelvision Kirunas andra försöksperiod, jämfört 
med den första, var publikens aktiva deltagande i programproduktionen. Möjlig
heten för enskilda och organisationer att delta i programproduktionen är en av de 
faktorer som verkligen kan få en lokal tv-station att utvecklas till ett nytt medium. 

Publikens medverkan i programproduktionen kan ske på olika sätt. Under Kabelvi
sion Kirunas första försöksperiod skedde det huvudsakligen på ett indirekt sätt i 
form av deltagande i paneldiskussioner, presentation av olika organisationers verk
samhet, "puffar" för olika arrangemang i programinslaget "Almanackan". Initiati
vet låg mestadels hos stationspersonalen som också svarade för programupplägg
ning, rekrytering av medverkande, ledning av debatter etc. 

Under den andra försöksperioden fick enskilda och organisationer möjlighet att på 
ett mer direkt sätt påverka och medverka i programmen. Utgångspunkten för detta 
var de veckoslutskurser som TRU och Kabelvision Kiruna anordnade i oktober 1974 
(ca en månad före sändningarnas start). 

för att få befolkningen i en lokal tv-stations sändningsområde att delta i program
verksamheten gäller det för det första att sprida kunskap om att tv-stationen existe
rar och att allmänheten har möjlighet att utnyttja den. För det andra måste det er
bjudas någon slags grundutbildning i hur man kan använda tv. I den utbildningen mås
te man lära ut vissa baskunskaper ifråga om teknik; hur man arbetar i studio, hur 
man filmar med bärbar videoutrustning etc. 

Allmänheten kan delta i den lokala tv-stationens arbete på olika sätt; med tips och 
programidéer, medverkan i debatter och med egna programproduktioner etc. 

Inför det andra försöket med lokal kabel-tv i Kiruna gjordes alltså en medveten sats
ning på utbildning och träning av kommuninvånarna i användandet av tv-mediet. Un
dersökningarna kring publikens deltagande i programproduktionen omfattade följan

de: 

a) Telefonintervjuer med deltagarna i veckoslutskur serna om hur de upplevt kur
sen. deras förväntade nytta av kabel-tv, planer på medverkan i den kommande 
verksamheten etc. 

b) Personliga intervjuer i anslutning till tio program eller programinslag som 

producerats med hjälp av deltagare i kursen eller andra kirunabor. 

18 
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c). Telefonintervjuer med representanter för 52 organisationer i Kiruna som inte 
på något sätt deltagit i programverksamheten« 

Meningen med dessa tre undersökningar var att få en uppfattning om hur arbetet med 
att aktivera och engagera kirunaborna i användningen av det nya mediet förlöpt och 
vilka erfarenheter och intryck den grupp kirunabor som deltagit i verksamheten fått 
av det nya mediet. Vi ville också få fram vad de organisationer som i varje lall utåt 
visat ringa eller inget intresse för Kabel vision Kiruna, tycker om kabel-tv. 

Veckoslutskurserna: 49 kirunabor lär sig zooma in och att redigering är svårt 

Informationen om veckoslutskurserna skedde dels brevledes till organisationer och 
föreningar i Kiruna, dels genom en annons i Annonsbladet (en reklamtidning som ut
delas gratis i samtliga hushåll i Kiruna). 

I brevet inbjöds enskilda intresserade och representanter för organisationer att del
ta i en av de två veckosluts kur se ma. Avsikten formulerades i brevet sä att "de som 
deltar i kurserna också så småningom ska kunna hjälpa oss (stationen) med något 
programinslag det kan vara ett inslag om vad som helst som 
ni tycker är angeläget att nå ut med till kabel- tv-pubiiken". Med brevet bifogades 
ett preliminärt program för kurserna som hölls 4-6 oktober och 11-13 oktober. 

Vid varje tillfälle fanns plats för tjugofem deltagare. De som anmälde sig först fide 
komma med. En regel var att i mån av överteckning skulle endast m representant 
för varje organisation beredas plats. Ett undantag från denna regel var att studie
förbunden fick tillfälle att sända två representanter var till kursen. Undantaget mo
tiverades av att en av de viktigaste målsättningarna med försöket var att prova ka
bel-tv som medium för vuxenutbildning. Alla som anmäldes till den första kursom
gången fick plats, medan den andra kursomgången var övertecknad. Det största in
tresset för kursen visades av olika socialdemokratiska organisationer. 

Nedanstående förteckning visar vilka fö reningar/organisationer som var represen
terade pä kursen. 

Badmintonklubben 
Folkpartiet 
Lärarnas Riksförbund 
Sportdykarna 
Kiruna Handikappkommitté 
Föreningen för utvecklingsstörda barn 
Allergiföreningen 
Marxist-Leninistiska Kampförbundet 
Finländarnas klubb 
Hjalmar Lundbohmsskolans fotoklubb 
Kiruna teaterförening 
LKAB, utbildningsavdelningen 
IOGT/NTO 
SKF 
ABF 

TBV 
Vuxenskolan 
SIF :s ungdomsklubb 
Kiruna Missionsförbund 
Kiruna Bollklubb 
LKAB, gruvradion 
SSU 
Unga Örnar 
FTB/ Kulturfront 
Kiruna Fotoklubb 
Kommunistisk ungdom 
FN-föreningen 
Alternativet 
Malmfältens folkhögskola 
^ enskilda 

De kursdeltagare som ar redovisade som enskilda hade inte anmält sig till kursen 
via någon speciell organisation. 

19 
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Sammanlagt deltog fvrtionio kirunabor i veckoslutskurserna. Av dessa var tio an

mälda som "enskilda". De övriga trettionio var representanter för tjugonio organi

sationer. En representant för varje organisation och nio av de tio "enskilda" inter

vjuades per telefon ca en och en halv månad efter kurserna. 

I nedanstående två tabeller har vi först sammanställt deltagarna efter vilken typ av 

organisation de tillhör samt därefter gjort en jämförelse med deltagandet i den förs

ta försöksperiodens program. 

Tabell 3 a 1. Deltagare och representerade organisationer vid veckoslutskurserna 
fördelade efter organisationstyp. 

Procentuell fördelning 

Antal org. Antal delt. Antal org. Antal 

Idrotts- och friluftsorg. 3 5 13 (Vc 14 

Politiska 4 5 17 % 14 % 

Religiösa 1 1 4 3 % 

Offentliga och service 0 0 0 % 0 % 

Studie- och kulturella 7 12 29 % 33 % 

Fritids- och hobby 3 5 13 % 14 % 

Fackliga 1 2 4 % 6 % 

Övriga ideella och ordens

sällskap 5 (24) 6 (36) 21 % 17 % 

101 % 

Enskilda 

Skolrepr. 3 3 

LKAB 2 3 

Sa 29 49 

De org, som deltagit i 

veckoslutskursen fördelade 

efter org. typ (Procent* 

Tabell 3 a 2. Organisationer som deltagit i första försöksperiodens program och 

organisationer som deltagit i andra försöksperiodens veckoslutskur 

ser fördelade efter organisationstyp. 

De org. som deltagit i 

program under 1 :sta 

försöksperioden fördelade 

på org. typ (Procent) 

Idrotts- och friluftsorg. 

Politiska 

Religiösa 

Offentliga och service 

Studie och kulturella 

2<> 13 

10 17 

0 4 

19 0 

10 29 

20 
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forts. 

F ritids och hobby 

Fackliga 

Övriga ideella och ordens

sällskap 

De org. som deltagit i 

program under l:sta för

söksperioden fördelade på 

org. typ (Procent) 

10 

3 

23 

101 (n=31) 

De org. som deltagit i 

veckoslutskursen förde

lade efter org. typ (Procent) 

13 

4 

21 

101 (n=29) 

Den organisationstyp som varit mest representerad är kulturella organisationer och 

studieorganisationer. En tredjedel av deltagarna på veckoslutskurserna kom från 

sådana organisationer. Offentliga myndigheter, serviceorgan och religiösa organi

sationer var de organisationstyper som var minst representerade. 

Vi har tidigare pekat på att enskilda personer och organisationer inte deltog lika 

aktivt i första försöksperiodens programverksamhet som under den andra försöks

perioden. Liten representation på veckoslutskursen jämfört med ett stort "delta

gande" under första försöksperioden behöver alltså inte betyda att intresset minskat 

för kabel-tv-verksamheten. Inte heller behöver stor representation på kursen jäm

fört med litet "deltagande" under första försöksperioden betyda att intresset ökat. 

När man jämför fördelningen på olika organisationstyper visar det sig att offentliga 

myndigheter och serviceorgan varit kraftigt underrepresenterade på veckoslutskur

serna jämfört med deras aktivitet under första försöksperioden. Det omvända gäl

ler för studieorganisationer och kulturella organisationer. De var blygsamt repre

senterade i programverksamheten våren -74 medan majoriteten av deltagarna på 

veckoslutskurserna kom från denna typ av organisationer. 

Detta blir mer förklarligt om man tittar på fördelningen på olika organisationstyper 

bland dem som före första försöksperioden hade hög respektive låg beredskap inför 

försöket. 

I Lindblad (1975 b) skildes på subjektiv och objektiv beredskap. Som "subjektiv 

beredskap" betecknades organisationens bedömning innan försöket om huruvida man 

skulle kunna tänka sig att ställa upp och medverka i program på ett eller annat sätt. 

Som "objektiv beredskap" betecknades huruvida man innan sändningarnas start ut

sett någon speciell person att sköta kontakterna med stationen och/eller om man 

redan varit i kontakt med stationen. Den största subjektiva beredskapen fanns bland 

politiska organisationer, myndigheter och serviceorgan samt bland studie- och kul

turella organisationer. Den största objektiva beredskapen fanns bland precis sam

ma organisationstyper. Då det gällde det faktiska programdeltagandet var det bara 

offentliga myndigheter och serviceorgan som representerades i en grad som mot

svarade beredskapen inför försöket. Ï veckoslutskurserna däremot var offentliga 

myndigheter och serviceorgan den enda organisationstypen av dem med hög bered

skap inför första försöket som inte var väl representerade. 
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Kursdeltagarna: Redan aktiva organlsationsmänniskor. 

Som framgått av sättet att informera om veckosiutskurserna vände sig tv-stationen 

först och främst till representanter för föreningar och andra organisationer i Kiru

na. Det var alltså huvudsakligen vana organisationsmänniskor som rekryterades 

(i en del fall heltidsanställda inom organisationen). 

Av Intervjuerna framgick att inte heller de tio "enskilda" kursdeltagarna var repre

sentativa för kirunabor i stort. Fyra hade högskoleutbildning, endast en hade lägre 

utbildning än gymnasium. Fem av de tio var dessutom knutna till olika organisa

tioner som de starkt identifierade sig med trots att de anmält sig som privatperso

ner. 

Kursens delta gar sammansättning pekar på ett viktigt problem. Hur ska en lokal tv-

station kunna engagera hela befolkningen eller åtminstone ett representativt urval i 

sin verksamhet? Hur når man dem som inte är aktiva föreningsmänniskor eller i 

sitt yrke är vana att uttrycka sig och framföra åsikter? Försöksperioderna i Kiruna 

var för korta för att visa om detta är möjligt och i så fall hur det ska gå till. De in

tervjuade var medvetna om detta problem. Fyrtio procent av de tillfrågade tyckte 

att informationen om kurserna var "medelmåttig" eller "dålig". Den hade, sade man, 

inte nått ut till alla - dvs. även till människor utanför organisationerna. Den. infor

mationen, hade heller inte nått utanför sändninggom rådet. 

Kursinnehållet: En stressig avdramatisering av tv-medlet. 

Kursen började båda veckosluten på fredagkv&len med en tre timmars Introduktion 

av försökslednlngen från TRU-kommittén. Deltagarna gavs en orientering om kabel-

tv ms bakgrund, möjligheter och begränsningar. De första 45 minuterna av lördags

förmiddagen ägnades så direkt åt en genomgång av stationens bärbara tv-utrustning 

(kamera + videobandspelare). Därefter fick deltagarna gruppvis under resten av för

middagen prova på praktiskt inspelningsarbete. Varje grupp spelade in ett tio minu

ter långt övningsprogram ute på stan. Under eftermiddagen presenterades studion 

i Kabelvillan; hur kameror, belysning, kontrollrum etc. fungerar. Varje grupp 

fick sedan en timme till förfogande tillsammans med stationspersonal för att redi

gera förmiddagens inspelning. Lördagen avslutades med en idéinventering för den 

kommande verksamheten. Efter en genomgång av de lagar och regler som styr tv-

utsändningar i Sverige gavs under söndag förmiddag praktiska tips om manusskriv

ning, utnyttjande av stillbilder, figurer och text som hjälpmedel i tv-program, samt 

om intervjuteknik i tv. 

En timme av den återstående tiden på söndag användes till träning i studioarbete. 

"Eleverna" fick prova de olika funktionerna i studio och kontrollrum såsom kame

raman, studioman, bildproducent. Som avslutning på kursen spelade man upp de 

övningsprogram som producerats. 

Det var alltså ett mycket komprimerat kursprogram. Gensvaret från deltagarna var 

positivt: så gott som samtliga var mycket nöjda med kursen som helhet. 
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Förväntningar pâ kabel-tv och nytta av kursen. 

Varför anmälde man sig nu till kursen och vad väntade man sig att få för användning 

av den? Tjugoåtta av de trettioåtta intervjuade sa att de gått med av nyfikenhet; att 

de ville se hur organisationen skulle kunna utnyttja kabel-tv. Sextio procent av del

tagarna hade aldrig besökt Kabel villan före kursen. 

Endast sex deltagare anmälde sig till kursen med en på förhand bestämd önskan om 

att via kabel-tv kunna föra ut speciella för dem angelägna budskap. Fyra av delta

garna hade uppmuntrats av tv-stationen att anmäla sig. Det visade sig också i inter

vjuerna att nära hälften av de tjugonio organisationsrepresentanterna själva tagit 

initiativet till att organisationen skulle anmäla en representant till kursen. Övriga 

femton var utsedda genom organisationen. Detta tyder på att omkring hälften av de 

representerade organisationerna medvetet anmält sig till kursen för att 'bevaka" 

kabel-tv-verksamheten medan den andra hälften representerades på grund av enskil

da initiativ biand medlemmarna. Detta kan i sin tur tolkas om tecken på att det ak

tiva intresset för kabel-tv bland föreningar och organisationer i sig var relativt lågt. 

Sjuttiofem procent av organisationsrepresentanterna angav dock att fler från den 

egna organisationen skulle deltagit i kursen om inte deltagarantalet varit begränsat. 

Det är också troligt att intresset i de representerade organisationerna ökade under 

hösten (bl.a. på grund av att de hafe deltagare på kursen): Sjuttiofem procent av 

organisationerna hade vid intervjutillfället en speciell kontaktman för kabel-tv, i 

de flesta fall var det kursdeltagaren. 

Det har konstaterats att det dominerande motivet till deltagande i kursen var en 

allmän nyfikenhet på kabel-tv och på hur organisationen eventuellt kunde utnyttja 

mediet i sin verksamhet. Sextio procent av deltagarna väntade sig också att organi

sationen skulle få stor nytta av kabel-tv i sin verksamhet. Ytterligare trettio procent 

trodde att nyttan skulle bli medelmåttig. Den nytta man väntade sig var möjligheten 

att informera om den egna organisationens verksamhet och värva medlemmar. Dess

utom pekade många på möjligheterna att arrangera en debatt i för organisationen 

väsentliga frågor. För att kunna utnyttja kabel-tv på nämnda sätt tyckte nära sjuttio 

procent att kursen varit till "stor nytta". 

Deltagare gav även andra exempel på vad som varit bra i kursen. Drygt trettio pro

cent av dessa omdömen rörde det praktiska; att man verkligen fått lära sig göra 

program. Övriga omdömen som dominerade var att man fått en insikt i hur kabel-

tv fungerade, i försökets syften och begränsningar samt att man fått en avdramati

serad bild av tv-mediet. Man sade sig ha kommit över ett tidigare motstånd mot att 

ta kontakt med stationen. 

Både stationspersonalen och instruktörerna från TRU-kommittén tycktes medvetet 

arbeta med att ge kursen en icke professionell prägel. Under kursen betonades flera 

gånger att tv egentligen inte är något svårt när man väl lärt sig lite inspelnings- och 

produktionsteknik. Väldigt lite av kurstiden ägnades åt formkrav eller krav på tek

nisk perfektion. Här ligger förmodligen huvudanledningen till det lyckade resultatet 

och det gensvar man fick senare i form av de kursdeltagare (ungefär hälften) som 

efter kursen fortsatte med att aktivt delta i stationens arbete med tips. idéer och 

programproduktion. 
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3 b. Tio tv-program gjorda av och med kirunaborna. 

I hälften av de trettio programmen som sändes i kabelvisionen under den andra perio

den medverkade allmänheten (både kursdeltagare och andra kirunabor). Insatserna 

varierade från att ha kommit med tips och idéer till att i huvudsak ha stått för pro

graminnehåll och produktion. Stationspersonalen hjälpte vid samtliga produktioner 

till med det studiotekniska arbetet. 

Endast fyra av de femton programmen var till innehållet knutna till den organisa

tion som programmakarna representerade på veckoslutskurserna. De övriga pro

grammens innehåll knöt istället an till antingen sådant som programmakarna var 

personligt engagerade i eller till idéer som kommit fram vid veckoslutskurserna. 

Kring dessa idéer hade representanter för olika organisationer samlats, inte för 

att föra den egna organisationens talan utan i första hand för att göra ett tv-program 

tillsammans. Det visar att kabelvisionen trots en medveten satsning på föreningar 

och organisationer inte fått dessa att utnyttja möjligheterna att göra program om 

sig själva eller om för organisationen angelägna frågor. Orsakerna till detta kan 

vara många men fortfarande, även efter andra försöksperioden i Kiruna, kan man 

säga att verksamheten inte mer än hunnit börja vad gäller möjligheterna att aktivera 

enskilda och föreningar/organisationer i programverksamheten. Intervjuerna med 

deltagare i veckoslutskurserna visade att många anmält sig på eget initiativ, av per

sonligt intresse. Det visar sig också att program, där personer utanför stationen 

medverkat i produktionen, tillkommit mer på personliga initiativ än på medvetna 

satsningar från en organisation. 

Intervjuer har gjorts i anslutning till tio av de femton program som stationen pro

ducerat med medverkan av kursdeltagare och andra. De flesta intervjuerna är gjor

da med kursdeltagare men även andra kirunabor, som varit engagerade i program

verksamheten, har intervjuats. På följande sidor ska i korthet de program beskri

vas som intervjuerna är gjorda kring. Programmen har klassificerats utifrån 

a) vem som gett idén till programmet, 

b) intervjupersonens eller intervjupersonernas (IP) andel i produktionen och 

c) en uppskattning hur pass engagerad IP normalt är i de frågor som programmet 

behandlar. 

Därefter har programmen - i tabell 3 b 1 - delats in i fyra olika typer. Dels pro

gram där IP även annars var direkt och aktivt engagerad i programinnehållet, dels 

program där IP i viss mån var engagerad i programinnehållet. Dessa två huvudgrup

per är i sin tur uppdelade på två grupper - dels där IP själv i stor utsträckning del

tagit i produktionsarbetet, dels där vederbörande inte deltagit i produktionen i sär

skilt stor utsträckning. 

Innehållet i intervjuerna presenterar vi till sist under respektive programtyp. 
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Tabell 3 b 1. Indelning av de tio programmen efter intervjupersonernas nedlagda arbete och 

engagemang i programinnehållet. 

AKTIVT ENGAGEMANG I PROGRAMINNEHÅLLET 

Ja personligen 

eller via arbetet 

Ja via org. I viss mån 

NEDLAGT ARBETE 

I DEN DIREKTA 

PROGRAMPRODUK

TIONEN 

Mycket Pensionsfrågan 

I 

Gunlög 

Ungdomens fritid 

Teaterfrågan 

Pres. av TBV 

F jällräddninger. 

m 

Något 

eller 

lite 

SLA n Plats för lek Guldklubben 

Bättre leksakc: 

5 år efter stre 

IV 

Anm. För de understrukna programmen gäller att IP själv eller till

sammans med andra i gruppen kommit med idén till programmet. 

T y p  I-çrogramj_Aktivt engagemang sedan^tidigare iP^ra^Jf^f^Mlet^" t" 
insats. 

I tabell 3 b 1 framgår att idéerna till programmen under denna rubrik i samtliga 

fall kom från IP ensam eller tillsammans med andra. Samtliga IP lade också själva 

ned mycket tid och arbete på programproduktionen. I tid räknat kan det ha rört sig 

om tjugo-trettio arbetstimmar, ibland över femtio. En stor del av tiden gick åt till 

redigering, även om stationspersonalen skötte de rent tekniska detaljerna i samband 

med detta. De flesta tyckte att arbetet tagit för lång tid, även om de var medvetna 

om att detta till största delen berodde på ovana. Några menade att en bättre plane

ring från stationspersonalens sida skulle ha underlättat arbetet och förkortat tiden. 

En intervjuperson ansåg det omöjligt att göra program på det sätt man gjort om 

man inte är ensamstående och kan satsa all fritid under ett par veckor på arbetet. 

Åsikterna om samarbetet med och hjälpen från stationen varierar. De flesta av de 

intervjuade tycLte att samarbetet i stort sett varit gott och att man fått den hjälp 

man behövt. En av de intervjuade som i stort sett jobbat helt själv med program

met hade dock haft stora svårigheter. När stationen ställt upp och hjälpt till med 

filmning och redigering och inslaget började ta form hade hälften av materialet kas

serats på grund av dålig kvalitet. Denna intervjuperson var besviken både på pro

duktionsarbetet och det färdiga resultatet. IP hade också haft stora förväntningar 

på själva programarbetet: "Jag trodde det skulle vara mycket lättare att göra pro

gram .... jag hade ju gått veckoslutskur sen". Denna erfarenhet kommer igen ock

så i en annan av intervjuerna: "Det är fel att säga som dom säger att man kan kom

ma in på kabel-tv och göra ett program på en lunchrast. Det är helt vansinnigt, 

det fungerar inte så. " Denne IP hade själv jobbat cirka sjuttio timmar eller mer 

med "sitt" program. De andra som intervjuades var i stort sett nöjda med samar

betet med stationen. Det finns dock en form av kritik som framkom i flera av in ter-
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vjuerna Man tyckte att stationen i alltför stor utsträckning vinnlagt sig om ett tek-

niskt-professijnellt slutresultat i motsats till vad som betonats på kurserna (se av

snitt 3 a). En av de intervjuade karakteriserade personalen vid stationen som "tek

niska perfektionister". De hade också, enligt denne IP, utvecklat en viss yrkes jar

gong. Förklaringen tili detta sätt att arbeta ansåg IP vara brist på rutin hos eu del 

av personalen. Den tekniska perfektionismen och jargongen blev ett skydd för dem 

själva, trodde denne ÏP. Faran med detta är att folk lätt kunde skrämmas och dra 

sig för att själva ta initiativ till program. "Det där är för bra, det klarar inte jag. " 

Ingen av de intervjuade har upplevt någon styrning från stationens sida ifråga om film

ning, intervjuer eller redigering. I ett fall (Gunlög-programmet) genomdrev tvärtom 

en av IP att ett inslag skulle vara kvar som enligt stationen var alltför patetiskt, 

I samband med programmet kring gruvarbetarnas pensionsålder förekom en annan 

typ av styrningsförsök. När programmet sändes hade gruv-12:an centralt en annan 

uppfattning än den som framfördes i programmet. I programmet pläderades för att 

alla - även ovanjordsarbetare - skulle ha pension vid 60 år. Frågan var ett stort de

battämne i Kiruna inför de kommande avtalsförhandlingarna. I och med att den gruv

arbetare som gjorde programmet var känd som aktiv medlem I Marxist-Leninistiska 

Kampforbundet ansåg många att stationen inte i tillräckligt hög grad presenterat pro

grammet som en partsinlaga. Enligt flera olika källor förekom det före sändning ett 

par anonyma telefonsamtal till stationen med hot om att hela kabel-tv-verksamheten 

var i fara om Pensionsprogrammet skulle sändas. En del av dessa källor trodde ock

så att hotet kom från "högre ort". Sanningshalten i dessa rykten är omöjlig att kont

rollera i efterhand. Programmet sändes och kabel-tv fortsatte sin verksamhet en

ligt planerna. Det bör påpekas att gruv-12:an både erbjöds att ställa upp i en debatt 

i anslutning till programmet och att göra ett eget program kring pensionsfrågan men 

att man avböjde. 

Realctijc>n_er pà_proç^mmen_. Flera av de intervjuade har genom samtal med vänner, 

och bekanta upplevt att programmen haft en positiv, attitydpåverkande eller debatt-

skapande effekt I enlighet med målsättningarna. Detta gäller främst Gunlög-pr ogram

met, Pensionsfrågan och programmet om Ungdomens fritid. Då det gäller Gunlög-

programmet har det dessutom haft en positiv effekt för flickan själv. Hon tyckte hon 

fick Ökad självsäkerhet både genom de kontakter hon fick genom programmet cch 

genom de direkta effekterna av programmet i form av ökad förståelse för hennes 

problem. 

Typ II-program. Aktivt engagemang sedan tidigare i programinnehållet - liten 

arbetsinsats. 

De som intervjuats kring de två program som faller under ovanstående rubrik har 

alltså varit aktivt engagerade i de frågor som behandlats i programmen. De har 

dock inte själva arbetat med produktionen i särskilt stor utsträckning. I båda fallen 

rör sig IP:8 insats om fyra-fem timmars arbete. När det gällde SIA-programmet 

stod stationen för huvuddelen av programuppläggningen. IP var endast engagerad 

som programledare i sin egenskap av lärare och fackligt engagerad i SIA-utred-

ningen. Den person vi intervjuade i anslutning till programmet "Plats för lek" var 

själv ledare for den studiecirkel som programmet till stor del handlade om, men 

kunde på grund av tidsbrist inte själv delta i produktionen. Den IP som var program

ledare för SIA-programmet sade sig haft stor nytta av veckosluts kursen; ". ... man 

var van vid lokalerna, kände sig hemma". De samtal IP haft med föräldrar och and

ra tittare efter programmet visade att det lyckats klargöra vissa begrepp i SIA-ut-
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redningen. IP trodde att det mycket berodde på att han sökt anknyta frågeställningar

na till lokala förhållanden. En direkt effekt av programmet "Plats för lek" märktes 

i samband med en utställning som ordnats efter programmet. Flera av besökarna 

kom sedan de sett programmet. 

Typ Ill-program: Visst egnagemang i programinnehållet - stor arbetsinsats. 

Fjällräddningen var det enda program där de som gjorde programmet inte sedan 

tidigare var knutna till programinnehållet. Det producerades av en grupp som bilda

des vid veckoslutskursen. Gruppmedlemmarna representerade olika organisationer. 

Den intervjuade personen var medlem av kommunens referensgrupp i konsumentfrå

gor och programmet utformades så att det skulle ge konsumentupplysning om fjäll-

vett och lämplig utrustning på fjällturer. Men ingen av gruppmedlemmarna hade sär

skilt stor kännedom om ämnet. En stor del av arbetet med programmet röde därför 

kontakter med fjällexperter och läsning av litteratur inom området. IP själv tillbrin

gade 25-30 timmar på stationen med anledning av programmet förutom tid för film

ning, intervjuer och diskussioner med övriga gruppmedlemmar. IP ansåg dock att 

mycket av den tid som gått åt berodde på ovana. Samarbetet med stationen hade fun

gerat väl. IP hade inte fått några direkta tittar reaktioner på programmet. 

Typ IV-program: Visst engagemang i programinnehållet -Jjten a_r b et s in sats_. _ 

I denna grupp - om tre program - har intervjupersonernas insatser i produktionen 

varit relativt liten i jämförelse med programmen av typ I och IH. De har huvudsak

ligen varit rekryterade av stationen som experter på olika områden (även om pro

gramidéerna kommit från olika grupper vid veckoslutskurserna). Samarbetet med 

stationen har enligt alla IP fungerat bra och samtliga är nöjda med programmen och 

sin egen medverkan. En av intervjupersonerna kritiserar dock stationen för det då

liga planeringsarbetet inför programmet. Förberedelsetiden var för kort och tids

hetsen för stor. Denna IP kände t. ex. inte till sändningsdatum förrän dagen före. 

Samtliga IP har endast fått positiva reaktioner på programmet. 

Synpunkter på kabel-tv i allmänhet från dem som intervjuats. 

De flesta synpunkterna på kabel-tv och dess möjligheter kom från dem som intervju

ats i anslutning till vad vi betecknat som typ I-program. Det är ytterligare ett tecken 

på denna grupps personliga intresse inte bara för de frågor som de gjort program 

om utan även för verksamheten som sådan. Alla intervjuade tyckte att kabel-tv hade 

möjlighet att bli ett aktiverande medium. For detta krävs dock en mycket längre tid. 

fortsatt utbildning av samma typ som vid veckoslutskurserna och aktivare arbete 

från stationens sida med att nå ut till den lokala befolkningen. Flera av de intervjua

de tryckte på att man måste se kabel-tv som ett medel via vilket man kan nå ut till 

och aktivera lokalbefolkningen. En IP sa: "Det är svårt att få folk att gå på fackmö

ten, ändå svårare att få dem att göra tv-program. Programmen i kabel-tv måste 

vara något som knyter an till folks eget liv Man behöver inte få dem intres

serade av att göra tv-program. utan t. ex. av att gå på fackmöten. " 

Det bästa med försöket var enligt flera av de Intervjuade att "vanligt folk" fick kom

ma till tals. Ett annat tema som upprepades i flera av intervjuerna var kabel-tv:s 

personliga och intima karaktär. Detta ansåg man speciellt viktigt när det gällde att 
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så vanliga s. k. icke-etablerade människor. En av de intervjuade sa: "Kabel-tv är 

överlägset andra medier när det gäller att gå ut och tala direkt med folk man 

känner igen människor man kan nå grupper som sällan läser tidningar eller 

nås av annan information. " 

Sammanfattning: "Folket" kan göra tv-program, men två problem uppstår - tidsåt

gången och professionalitetskrav. 

Det första man kan slå fast vad gäller andra försöksperiodens experiment med tv-

program som producerats tillsammans med lokalbefolkningen är att det faktiskt fun

gerade. Olika grupper har gjort tv-program om för dem angelägna ämnen. Program

men har sänts, haft många tittare och innehållet har väckt gensvar på olika sätt. 

Två problem utkristalliserar sig från de intervjuer vi gjort med dem som varit med 

och arbetat med programproduktionen. Det första är att det tar tid att göra tv-pro

gram. enligt flera av de intervjuade alldeles för lång tid. Nu byggde flera av de pro

ducerade programmen på enskilda initiativ och uppoffringar. En fortsatt verksam

het med lokal-tv av detta slag är. speciellt i början, beroende av ett fast organise

rat arbete från den lokala tv-stationen med aktivering, utbildning och handledning 

av befolkningen i samhället. 

Den andra frågan som många av de intervjuade tagit upp, gäller hur tekniskt perfekta 

eller professionella tv-produtioner av det här slaget måste vara. Flera av de inter

vjuade anser att tv-stationen (trots försöken att vid kurserna avdramatisera och ned

tona dessa faktorer) haft större krav än vad som varit berättigat. Frågan är var den 

undre gräns går ifråga om teknisk kvalitet där man trots ett engagerande lokalt inne

håll inte lyckas nå dem man vill nå. Svaret går inte att ge här men klart är att tittar

siffrorna för Kabelvisionens andra försöksperiod visar att publiken i detta avseende 

helt och hållet accepterat de program som sänds. 

3 c. Synpunkter från organisationer som ej deltagit i programverksamheten. 

Det framgår på olika ställen i vår utvärdering av Kabelvision Kirunas andra försöks

period att den aktiva satsningen från föreningar och organisationer var relativt liten* 

Vi ska i detta avsnitt summera synpunkter från några organisationer (se tabellbil. 

tabell 3C:1) som inte deltagit i verksamheten. Intervjuerna är gjorda med represen

tanter för femtiotvå organisationer och föreningar varav fjorton var representerade 

på veckoslutskurserna. Avsikten med dem är att ge några ledtrådar till att trots allt 

inte flera föreningar och organisationer engagerat sig i programverksamheten. 

De organisationer som var representerade på kursen skiljer sig på olika sätt från 

de övriga. Tolv av de fjorton hade på eget initiativ varit i kontakt med tv-stationen 

under försöksperioden mot endast fyra av de övriga trettioåtta. De organisationer 

som hade representanter på kursen har också i större utsträckning än de övriga 

diskuterat kabel-tv inom organisationen. 

De kontakter som organisationerna hade med stationen gällde i fvra tall olika pro

gramidéer. På grund av tidsbrist kunde idéerna inte förverkligas. Det gällde också 

de programidéer som tre av organisationerna som inte var företrädda på kursen haft. 

De som inte haft någon kontakt med Kabelvision Kiruna hänvisar också till tidsbrist 

eller till att föreningen har så få medlemmar. Ett fåtal organisationer har känt sig 
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besvikna och förbigångna av tv-stationen. En av de intervjuade anser att hans orga

nisation borde ha ombetts medverka i ett debattprogram som hade stor anknytning 

till verksamheten. En annan organisation hade skriftligen förklarat sig intresserad 

av verksamheten men inte fått något svar från stationen. 

Den vanligaste förklaringen till att organisationerna inte engagerat sig är dock det 

begränsade sändningsområdet. Det har inte ansetts vara "värt besväret" när man 

ändå når så få. Flera hänvisade till att de inte hade några av medlemmarna inom 

sändningsområdet. Vissa har uppgett att de inte har behov av ytterligare informa

tionskanaler. Det man pekat på som bättre alternativ är personliga kontakter samt 

den lokala gratis utdelade reklam tidningen "Annonsbladet". Detta pekar mot att även 

en lokal tv-station i ett begränsat lokalsamhälle av vissa organisationer kan uppfat

tas som "för stor" för den egna verksamheten. Att flera av organisationerna känner 

sig missgynnade på bekostnad av större kommer också fram i intervjuerna. Frågan 

gällde om man tyckte att några organisationer fått komma för mycket eller för litet 

till tals i kabel-tv. Många sade sig inte kunna bedöma detta, men de som svarade 

angav "Små organisationer", "resurssvaga organisationer", "organisationer som 

bygger på frivillighet" som underrepresenterade i sändningarna. Överrepresentera

de ansåg man att "politiska organisationer", "stora organisationer" och "de etable

rade organisationerna" varit. 

Intervjuerna avslutades med att intervjupersonerna ombads jämföra vad deras orga

nisation skulle ha mest nytta av på sikt; kabel-tv, lokalradio eller en lokal tidning. 

I tabellerna 3c 1 a-b har vi delat in svaren efter om organisationen varit represen

terad vid veckoslutskursen eller ej. 

Tabell 3c la Bedömning av lokalradio gentemot kabel-tv som bästa 

informationskanal för den egna organisationen. 

Org. som var repr. Org. som ej var repr, 

på kursen på kursen 

Antal % Antal % 
Kabel-tv bättre 8 57 16 42 

Lokalradio bättre 5 36 18 47 

Vet ej 1 7 4 11 

14 100 38 100 

Tabell 3c lb 

Kabel-tv bättre 

Lokal tidning 

bättre 

Vet ej 

Bedömning av lokal tidning eller kabel-tv som bästa infor

mationskanal för den egna organisationen. 

Org. som var repr. 

på kursen 

Antal 

9 

14 

64 

21 

14 

99 

Org. som ej var repr. 

på kursen 

% Antal 

20 

11 

7 

38 

53 

29 

18 

100 
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Motiveringarna till varför man föredrar ett visst medium överensstämmer med dem 

som redogörs för i avsnitt 6b. Där redovisas svaren på motsvarande fråga till den 

publik inom sändningsområdet som intervjuats. Jämförelsematerialet är litet men 

det verkar som om de organisationer som varit representerade på veckoslutskurser

na har mer positiv inställning till kabel-tv än de övriga. 

Sammanfattning av kapitel 3: Att göra egna program i kabel-tv. 

Genom veckoslutskursen ungefär en månad före sändningarnas start gavs femtio 

kirunabor (huvudsakligen representanter för 29 olika organisationer och föreningar) 

möjlighet att träna sig för medverkan i Kabelvision Kirunas verksamhet. Mest rep

resenterade organisationstyp var "studieförbund och kulturella organisationer". Ca 

hälften av kursdeltagarna medverkade senare i någon form i programverksamheten. 

Av de trettio program som sändes under perioden var ungefär hälften producerade 

med medverkan på olika sätt av personer utanför stationen (huvudsakligen deltagare 

i veckoslutskurserna). En påfallande liten del av medverkan utifrån i programverk

samheten var knuten till någon speciell organisation eller förening. I stället kan den 

största delen av medverkan i och påverkan utifrån av verksamheten hänföras till 

personliga intressen och initiativ. 

De största problemen för dem som gjort program tillsammans med stationspersona

len var tidsåtgången och frågan om vilka tekniskt-professionella krav man skulle 

ställa på produktionen. 

De organisationer/föreningar som inte engagerat sig i verksamheten hänvisade hu

vudsakligen till brist på egna resurser (tid och personal) samt till sändningsområ

dets begränsning. 
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5 VILKA SÅG PA KABEL-TV? HUR MYCKET SÅG DE OCH VAD SÅG DE MEST PÅ'.' 

Kabel-tv nådde fler äldre personer än yngre, fler lågutbildade än medel- och hög-

utbildade. Bland dem som tittade mycket på kabel-tv var andelen störst bland huvud

sakligen finskspråkiga och större bland tvåspråkiga än huvudsakligen svenskspråkiga. 

Kabelvisionen nådde alltså grupper som anses svåra att nå med samhällsinformation. 

Jämfört med riks-tv hade kabelvisionen mycket höga tittarsiffror för program om 

politik och samhälle. 

Nittiofem procent av hushållen inom sändningsområdet hade tv-apparater och kunde 

se kabel-tv. Publiken kände bättre till sändningstiderna än försökets omfattning i 

tid. 

5 a Möjlighet att se kabel-tv, bild- och ljudkvalité m.m.1^ 

Först redovisas resultaten från intervjuundersökningen i februari 1975 gällande hus

hållens tekniska förutsättningar för kabel-tv-tittande. Siffrorna stämmer väl överens 

med dem som erhölls vid första försöksperioden. 

- 95% av hushållen hade tillgång till tv-apparat 

- 95% kunde se Kabelvision Kiruna i sin apparat 

- 50% ansåg Kabelvisionens bildkvalité minst lika bra som TV1 :s 

- 75% ansåg Kabelvisionens ljudkvalité minst lika bra som TVI :s 

- 90% av dem som ansåg bild- och/eller ljudkvalitén som sämre fann den ändå god

ta gbar för att kunna se ett halvtimmesprogram i kabel-tv. 

Utgångsläget för granskningen av tittandet är alltså en potentiell publik som i stort över 

överensstämmer med antalet tv-apparatinnehavare (vilket i stort är lika med antalet 

hushåll inom området). 

5 b Bra kunskaper om sändningstider men dålig kunskap om försöksperiodens längd. 

Två frågor ställdes för att mäta hur väl informerad man varit om försöket. Den förs

ta frågan gällde vilken kännedom de intervjuade haft om tidpunkten för sändningsperio

dens start och slut (sändningarna startade i november -74 och avslutades i februari 

-75). Den andra frågan rörde kunskapen om Kabelvisionens sändningstider. I tabell

bilagan, tabellerna 5 B 1 och 5 B 2 redovisas svaren på de olika frågorna i detalj. 

Här sammanfattas de två frågornas olika delar med hjälp av två index: "Kunskap om 

sändningsperiodens omfattning i tid" och "Kunskap om Kabel visionens sändningsti

der". 2) Dessa mått på hur väl man lyckats nå ut med information om försöket jäm

förs med ett sammanfattande mått på vad som här kallats "sociala resurser" 

Med "sociala resurser" avses här en sammanfattning av de egenskaper som - av 

olika samhällsstrukturella skäl - t. ex. medför att det är gynsammare att vara hög-

utbildad gift förvärvsarbetande man i yngre medelålder än att vara lågutbildad ogift 

äldre hemmafru. 

1) De resultat som redovisas i kapitel 5 kommer från telefonintervjuundersökningen 

i februari 1975 av ett representativt urval inom sändningsområdet. 

2) Indexkonstruktionerna redovisas i anslutning till tabellerna 5 B 1 och 5 B 2 i tabell 

bilagan. 

3) Konstruktionen av detta index redovisas i anslutning till tabell 5 A1 i tabellbil. 
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Kunskapen om försökets omfattning i tid var sämre än kunskapen om sändningstiderna. 

Den varierar med indexet för sociala resurser: ju bättre sociala resurser desto bätt

re kunskap. Ingen sådan skillnad fanns ifråga om kunskapen om vilka dagar och tider 

som Kabel visionen haft sändningar. 

Kunskapen om sändningstiderna kan jämföras med motsvarande data från en av under

sökningarna från första sändningsperioden. Då var andelen med bra kännedom om 

sändningstider trettiofem procent, nu var den sextio procent. Däremot visar diagram 

5 b 1 att man lyckats sämre med att sprida information om försökets utsträckning i 

tiden. Flera av intervjuarna fick också ett intryck av att medvetenheten var relativt 

låg hos många svarande om att försöket bestod av två i tid avgränsade försöksperio

der. 

Ett tredje mått på kunskapen om sändningarna gällde om man i förväg brukade känna 

till vilka program som skulle sändas i Kabelvisionen. Programannonser förekom i 

det lokala "Annonsbladet" och i samband med sändningarna, däremot ej i lokaltid

ningarna. I tabell 5 b 1 redovisas svaren på frågan om förhandskännedom om program

men tillsammans med källorna till förhandskännedom. 

Tabell 5 b 1 Kännedom i förväg om vilka program som skulle sändas i kabel-tv. 

49 % brukade ej i förväg känna till vilka program som skulle sändas 

i Kabel visionen 

51 % brukade i förväg känna till vilka program som skulle sändas i 

Kabel visionen (n=338). 

Det vanligaste sättet var genom 

Annonsbladet 78 % 

Kabel-tv-programmen 13 % 

Affischer, bibliotek 1 % 

Vänner/bekanta 6 % 

Annat sätt 2 % 

100 % (n=170) 

5 c Tittarfrekvenser under andra sändningsperioden. 

Hög-, medel- och lågkonsumenter av kabei-tv. 

En av anledningarna till en fortsättning av kabel-tv-försöket efter den första försöks

perioden våren -74 var osäkerheten om hur representativa de höga tittarsiffror man 

haft var för verksamheten i ett längre perspektiv. Ett nytt försök eller experiment 

av detta slag möter naturligen nyfikenhet och stort intresse. Det kan då vara så att 

nyfikenheten som den har avspeglar sig i tittarsiffror avtar efter en tid och intresset 

(tittandet) avtar eller stabiliserar sig efter en tid. 
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Dålig kunskap 

40 -

Dåliga Medel Goda 

Medel kunskap 

Bra kunskap 

SOCIALA RESURSER 

Diagram 5 b 1 Kunskap om försöksperiodens omfattning i tid i förhållande 
till sociala resurser. 

60 _ Bra kunskap 

40 _ 

Dåliga 
T 

Medel 

Medel kunskap 

Dålig kunskap 

SOCIALA RESURSER 

Goda 

Diagram 5 b 2 Kunskap om Kabelvisionens sändningstider i förhållande 
till sociala resurser. 

1) -Skillnaderna i diagrammet är statistiskt signifikanta. 

P är mindre än 0.001. (Se appendix om statistisk signifikans). 

50 
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Telefonintervjuerna i februari omfattade tre typer av frågor för att mäta tittarfrek

venser: 

a) det uppskattade genomsnittliga tittandet före och efter Jul. 

b) tittandet på tre av programmen före jul och 

c) tittandet på de program som sändes mellan 28/1 och 20/2. 

Resultaten av frågorna enligt a) har använts för att få ett sammanfattande mått på 

tittandet under hela försöksperioden. Man kan med detta mått jämföra andelen hög-, 

medel- och lågkonsumenter av kabel-tv bland olika grupper och göra jämförelser 

mellan de båda försöksperioderna. 

Resultaten från frågor av typen b) och c) ger möjlighet att uppskatta hur många som 

sett vissa program och att uppskatta en genomsnittlig tittarfrekvens per program. 

Av 343 intervjuade har 67 % (229 st) sett kabel-tv någon Motsvarande andel 

gång under andra försöksperioden våren -74 , 94 % 

av dessa 229 kan 13 % karakteriseras som högkonsumenter 18 % 

27 % -"- " medel " 31 % 

60 % " låg " 51 % 

Jämförelsen med den första sändningsperioden visar att andelen hög- och medel

konsumenter minskat något. 

Måttet på låg, medel och hög konsumtion av kabel-tv är baserat på en fråga som var 

uppdelad i hur ofta man sett kabel-tv före jul och efter jul. Dessa tabeller redovisas 

i tabellbilagan, tabell 5 c 1 tillsammans med en jämförelse med resultaten från den 

första iörsöksperioden. Jämförelsen visar att andelen som sett regelbundet (ca en 

gång per vecka eller mer) var något lägre under den andra försöksperioden. Tittan

det tycks dock ha varit stabilare under den andra försöksperioden; andelen regelbund

na tittare är lika stor i början som i slutet av perioden. 

De som på någon av frågorna om tittandet före och efter jul svarat "ej tittat" eller 

"någon enstaka gång" fick en följdfråga där de ombads försöka ange skälen till att de 

inte sett mer på kabel-tv än de gjort. 

Tabell 5 c 1 Skälen till varför man tittat lite på kabel-tv. 

Totalt Bland högutbildade 

Fritidssysselsättningar, kvällskurser etc. 19 % 26 \o 

Kvällsarbete, skiftgång 13 0 ( 7 

Ointressanta, tråkiga program 12 % 13 rc 

Ser TVI, TV2 eller Finland istället 10 i 4 V 

Dålig förhandsinformation om programmen 17 17 % 

Ser vanligen ej på tv 9 \r 22 

Dålig teknisk kvalité 6 % 9 (T; 

Stor familje - många önskemål om kanalval 4 % 0 'o 

Övrigt 51 1 0 %  9 rc 

100 r fa-134) 100 % <n=23) 
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Ca trettio procent har sett lite på grund av att kvällarna varit upptagna av andra fri

tidssysselsättningar och arbete. Drygt trettio procent hänvisar till brister i teknisk 

kvalitet, dålig förhandsinformation och ointressanta program. 

Som en förklaring till att högutbildade ser mindre på tv (och kabel-tv) än andra har vi 

tidigare refererat till att dessa i större utsträckning än andra är sysselsatta med 

olika fritidsaktiviteter. En jämförelse av fördelningen i tabel 5 c 1 mellan olika ut-

bildsningsgrupper ger visst stöd för denna tolkning. Högutbildade har mer än andra 

sett lite på kabel-tv på grund av "Fritidssysselsättningar, kvällskurser" och på grund 

av "ser vanligen ej på tv". 

Den stora skillnaden mellan försöksperioderna i andelen som sett kabel-tv någon gån<* 

torde till en del förklaras av det relativt stora bortfall som fanns vid den enkätunder

sökning i maj 1974 där frågorna om genomsnittligt tittande ställdes. Det är troligt 

att en stor del av bortfallet utgjordes av sådana som inte tittat på kabel-tv och där

för inte ansåg sig ha skäl att besvara undersökningen. 

Om man jämför dem som sett kabel-tv någon gång under perioden med dem som inte 

sett ifråga om kön, ålder, civilstånd och utbildning finner man att det är fler ensam

stående som inte sett kabel-tv någon gång under andra sändningsperioden. Motsvaran

de undersökning från den första sändningsperioden visade också detta. Dessutom vi

sade det sig då att fler kvinnor än män aldrig sett på kabel-tv. 

En undersökning av hög-, medel- och lågkonsumenter av kabel-tv ifråga om skillna

der i kön, ålder, civilstånd och utbildning redovisas i tabell 5 c 2. 

Tabell 5 c 2 Tittande på Kabel visionens sändningar under andra försöksperioden i 

förhållande till olika bakgrundsfaktorer hos publiken. 

a ) Totalt 

Hög exponering 13 rc 

Medel exponering 27/1 

Låg exponering 60 rc 

b) I förhållande till olika bakgrundsfaktorer 

Bakgrundsfaktorer Statistiskt säkerställd 

skillnad? 

Andelen med hög exponering 
är större bland 

Kön 

Ålder 1) De två äldsta åldersgrupperna 

(44-65 år och 65- år). 

Civilstånd 

Utbildning 

Förvärvsarbete 

Skiftesarbete 

2) Lågutbildade 

1) Skillnaderna är "nära signifikanta", p 0.2-0,1. 

2) Skillnaderna är "nära signifikanta", p = 0.1-o.05 

32 
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De skillnader som iakttagits befäster resultaten från den första försöksperioden. Ka

bel-tv-sändningarna har nått de äldsta åldersgrupperna i större utsträckning än de 

yngre. De har också nått lågutbildade i större utsträckning än medel- och högutbildade. 

Vid utvärderingen av den första försöksperioden konstaterade vi att detta är positiva 

resultat i förhållande till de målsättningar för försöket som gällde att sprida samhälls

information till grupper som vanligen är svåra att nå med sådan. Vid utvärderingen av 

den första försöksperioden konstaterades också en tendens till ett annat intressant 

samband: andelen med medel- och hög konsumtion av kabel-tv var större hos gruppen 

som behärskade svenska sämre än andra. Diagram 5 c 1 visar relationen mellan 

svenskspråkighet och tittande på Kabel visionen enligt intervjuerna i februari 1975. 

Förstår svenska bättre 

eller endast svenska (n=115) 

Förstår båda språken 

lika bra (n=90) 

Förstår finska bättre 

eller endast finska (n=24) 

22 m 
29 « 16 % 

46 % 17 % 

[ I = andel me d medel konsumtion 

= andel med hög konsumtion 

Diagram 5 c 1 Tittande på Kabel visionens sändningar under andra försöksperioden 

i förhållande till svenskspråkighet. 

Sambandet är inte helt statistiskt säkerställt men tendensen är densamma som vid 

första försöksperioden: andelen som tittat mycket på kabel-tv är större bland tvåsprå

kiga än bland huvudsakligen svenskspråkiga och störst bland huvudsakligen finsksprå

kiga. 

Relationen mellan tittande och bakgrundsfaktorer summeras här genom att relatera 

tittandet under den andra försöksperioden till indexet för sociala resurser. 

1) Skillnaderna "nära signifikanta", p=0f 1-0,05. 

53 
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60 j 

-j  

40 j 

-X Låg konsumtion av kabel-tv 

20 „ 
X-

X-

-X Medel konsumtion av kabel-tv 

Dåliga 
1 

Medel 

>X Hög konsumtion av kabel-tv 

— SOCIALA RESURSER —j 

Goda 

Diagram 5 c 2 Tittande på Kabel visionens sändningar under andra försöksperio

den i förhållande till sociala resurser. 

Skillnaderna i diagrammet är inte statistiskt säkerställda men de pekar mot slutsat

sen att Kabelvision Kiruna under den andra försöksperioden (liksom vid den förra) i 

stor utsträckning nått grupper som anses svåra att nå med samhällsinformation. 

Reprissändningarna på söndagsförmiddagarna var främst avsedda att nå skiftesarbe-

tande som inte haft möjlighet att se programmen tidigare under veckan. Slutsatsen 

att stationen i viss mån lyckats med att nå denna grupp grundar sig på att skiftesar

betare har sett kabel-tv i samma utsträckning som andra relativt sett. Söndagsrepri

serna kan sägas ha bidragit till detta: en större andel av skiftesarbetare än av icke-

skiftesarbetare har utnyttjat dessa sändningar (tabellbilagan 5 C 2). 

Tittarsiffror för tre program före jul och för alla program i slutet av 

försöksperioden. 

I tabellbilagan, tabell 5 C 3 redovisas i detalj tittarsiffror för de program som sändes 

fr.o.m. 28 januari fram till sista sändningsdagen den 21 februari. För dessa program 

har angetts två typer av tittarsiffror. Den ena typen är andelen av publiken som sett 

minst hälften av ett program. Detta motsvarar definitionen av tittare som Sveriges 

Radios Publik- och programforskningsavdelning använder vid sina publikmätningar. 

Den andra typen av tittarsiffror gäller de andelar av publiken som sett någon del av 

ett program. På det senare sättet har också kunnat mätas tittandet på tre av de pro

gram som sändes före jul i Kabel visionen. Här nedan diskuteras endast tittarsiffror 

av den första typen och som alltså motsvarar SR/PUB:s publiksiffror. 

För samtliga program med två undantag är tittarsiffrorna relativt höga. i några fall 

mycket höga. De två program som haft låg tittar frekvens (ca tio procent) sändes båda 

på onsdagar, dvs. icke ordinarie sändningstid. (För att hinna sända så många som 

möjligt av olika programproduktioner utnyttjades onsdagar ibland för extrasändningar.) 

Tre program samlade avsevärt större publik (ca trettio procent) än de övriga: "Debatt 

om förskolan" den 4/2, "Idrottens betydelse" den 6/2 och '"Hälsorisker i gruvan" den 
18/2. 
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Den genomsnittliga publiksiffran för de fyra sista sändningsveckorna är arton procent. 

Som en jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga pubiikstorieken i T VI oeh TV2 

för programkategorin "Politik, samhälle" under de senaste åren legat mellan sex och 

tio procent, *) 

Om man jämför med kabel-tv:s första försöksperiod gjordes då publikmätningar för 

programmen kring gruvkonflikten i mars (genomsnitt för kvällssändningarna var tret

tiofem procent och för fyra "vanliga" program (genomsnittlig tittarsiffra för dessa 

var tjugo procent 3)). Andra försöksperioden har alltså ett något lägre genomsnitt, 

men fortfarande är det fråga om höga tittarsiffror jämfört med riks-tv och motsva

rande samhäll sinformativa innehåll. 

Tittande på olika programkategorier 

I kapitel 6 redovisas en fråga i intervjuerna som rörde hur man ansåg att Kabelvisio

nen lyckats med att ge information kring områden som kommunalpolitik, arbetsmark

nad, utbildning m.m. Frågan innehöll svarsalternativen "Bra", "Dåligt" och "Har ej 

sett program kring detta område". I diagram 5 c 3 nedan redovisar vi andelarna av 
de svarande som uppger sig ha sett program kring de olika områden som fanns angiv

na i den nämnda frågan. Andelarna som sect program kring de olika områderna har 

också relaterats till respektive områdes andel av det totala programutbudet. 

Program- Programområdets andel av Andel av tittarna som säger sig ha 

område totala programutbudet aett program kring området 

a x) a x) 67 <3, ! 

b 1 23 % fil 1 

c i 13 % 5Ç % 1 

d ! 13 % 45% 1 

e 1 20 % 43 7c 1 

( 1 10 ~c 40 % 1 

g |5T 33 Ç 1 

a - Vad som händer i Kiruna <föreningsaktiviteter etc) 

b = Kommunala angelägenheter och kommunal politik 

c = Lokala skol- och utbildningsfrågor 

d = Teater, musik, bibliotek och Liknande verksamhet 

e = Lokala arbetsmarknaden och sysselsättningsfrågor 

f - Möjligheter till hjälp i konsumentfrågor, konsumentupplysning 

g = Kirunas historia och traditioner 

x) inslag om detta förekom i så gott som samtliga program. 

Diagram 5 c 3 Tittande pa olika programområden och dessa områdens del av det 

lokala prograr. utbudet. 

1) Se Berg-Hallberg-Höijer (1975). De angivna genomsnittssiffrorna ar baserade 
på ett urval av pubiikm itningar under oiika perioder mellan december 1969 och 
februari 1974. 

2) Lindblad-Wolvén (1975). s. 112 ff 

3) Kleberg (1975), s. 399 

55 
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Klassificeringen av programmen enligt intervjufrågans programområden är grov. De 

program som de intervjuade haft i tankarna när de svarat på om de sett program 

kring området kan dessutom ha varit andra än dem som åsyftats. Med dessa reserva

tioner kan utifrån diagrammet sägas att andelen som sett program kring olika ämnes

områden i stort sett tycks svara mot dessa områdens relativa andel av programutbu

det. Ett undantag finns dock. Andelen som uppger sig ha sett program om "Lokala 

arbetsmarknaden" är mindre än vad som svarar mot utbudet om man som jämförelse 

har förhållandet mellan utbud och tittande for de andra områdena. En försiktig slut

sats utifrån diagram 5 c 3 är att tittarna mer "tagit för sig av vad som bjudits" än de 

valt mellan olika områden. 

Sammanfattning kapitel 5. 

Som en bakgrund till de publiksiffror som redovisas har kunskapen om försöket un

dersökts. Kunskapen om försöksperiodens omfattning i tid var dålig medan knappt 

65 procent av de intervjuade hade bra kunskap om Kabelvisionens sändningstider. 

Sextiofem procent av de intervjuade hade sett kabel-tv någon gång under den andra 

försöksperioden. Andelen som sett regelbundet (ca 1 gång/vecka eller mer) var något 

lägre än under den första försöksperioden. Den vanligaste motiveringen till att man 

sett lite är att man varit upptagen av andra fritidssysselsättningar och att förhandsin

formationen om programmen varit dålig. 

Precis som vid första försöksperioden visar materialet en tendens mot att andelen 

med hög konsumtion av kabel-tv är störst bland äldre, bland lågutbildade och bland 

dem som förstår finska bättre än svenska eller båda språken lika bra. Tillsammans 

pekar skillnaderna i konsumtion av kabel-tv mot att Kabelvision Kiruna även under 

den andra försöksperioden i stor utsträckning nått grupper som annars är svåra att 

nå med samhällsinformation. 

rör de enskilda program för vilka publikmätningar gjorts ligger den genomsnittliga 

publiksiffran på arton procent. Denna siffra är att betrakta som hög med tanke på att 

programmen ofta hade ett "tungt" samhällsinformativt innehåll. 
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6 b Vad tyckte man om sändningarna? - resultat från intervjuerna i februari. 

Hittills i rapporten har framförts synpunkter på programmen och verksamheten i 

stort från de kirunabor som engagerat sig i verksamheten, från stationspersonal och 

från de tjugofem hushåll som intervjuats genom s.k. informella intervjuer. Efter 

dessa mer kvalitativt upplagda studier ska vi nu återvända till det representativa ur

valet av 343 personer inom sändningsområdet som telefonintervjuades i februari. Det 

har tidigare redovisats hur mycket de såg på kabel-tv och i viss mån vad de såg. Nu 

är frågan: Vad tyckte man om programmen och verksamheten; fanns det någon skill

nad mellan första och andra försöksperioden, osv. Vissa jämförelser görs med den 

enkätstudie från första försöksperioden som finns redovisad i kapitel 5 och G i "Kabel

vision Kiruna - försök med en ny kanal" (Ds U 1975:8). 

Lokalanknytning det viktigaste i kabel-tv - och också det tv-stationen lyckats bäst med. 

Precis som i januari och maj 1974 ombads de svarande att välja ut tre av sex olika 

faktorer i förhållande till hur viktiga man ansåg dem vara i ett tv-program ("skickli

ga programledare", "behandlar lokala frågor" etc.). Tre av alternativen var avsedda 

att mäta en mer professionell inställning till tv-produktion och tre avsåg att mäta hur 

viktigt man ansåg lokalanknytningen vara i tv-program. Svaren på de olika frågorna 

poängsattes och poängen summerades till ett sammanfattande mått på om man ansåg 

professionalitet eller lokalanknytning viktigast i tv-program. I undersökningen i feb

ruari -75 ställdes frågan dels för riks-tv# dels för kabel-tv medan undersökningarna 

-74 endast frågade efter tv-program i allmänhet. 

Jan. -74: viktigast i 

tv-program 

Maj - 74 : viktigast i 

tv-program 

fä' •'"ZT"1 imm z: 
100rc 

= professionalitet viktigast 

I I = båda faktorerna lika viktiga 

= lokalanknytning viktigast 

Diagram 6 b 1 Profesionalitet eller iokalanknytning som viktigaste faktor i tv-pro

gram. Jämförelse mellan första och andra sändningsperioden. 
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Den något annorlunda formuleringen av frågan t februart -75 försvårar jämförelsen. 

Svaren i maj -74 gällde tv-program 1 allmänhet men med ca fyra månaders påverkan 

från lokala kabel-tv-sändningar. De mer jämnt spridda åsikterna från undersökning

arna i januari och maj 1974 kan dock ses som ett utslag av att frågan då gällde "tv-

program" 1 allmänhet. Tolkningen här av svarsmönstret från februari -75 är att de 

som intervjuats i huvudsak anser att en lokal kabel-tv-station av typ Kabelvision Ki

runa kan pruta åtskillig på professionaliteten till förmån för en stark lokalanknytning, 

Denna inställning är dock inte lika observerad som den att det viktigaste i riks-tv är 

professionalitetsaspekter. Det finns ett par skillnader vad gäller prioriteringen av 

lokalanknytning bland de intervjuade. (Se tabellbilagan tabell 6 b 6). Andelen som 

prioriterar lokalanknytning framför professional i tet i kabel-tv är större bland kvin

nor, yngre åldersgrupper och ej förvärvsarbetande eller deltidsarbetande. 

I diagram 6 b 2 redovisar vi hur publiken tyckt att tv-stationen lyckats med de sex 

faktorer som ingick i måttet på professionalitet-lokalanknytning. 

Skickliga programledare 

(n = 165:225) 

Att ta upp lokala frågor 

(n = 161; 227) 

Att ge programmen ett 

professionellt utförande 

(n = 150; 227) 

Att få allmänheten att 

påverka programmen 

(n = 155; 225) 

Att få med personer med 

lokal anknytning 

(n = 158:226) 

Att ha en bra teknisk och 

bildmässig kvalitet 

(il = 160; 227) 

• = första försöksperioden 

HH = andra försöksperioden 

74 % 

Diagram 6 b 2. Andelar av publiken som tycker att Kabel visionen lyckats bra med 

olika faktorer som hör samman med professionalitet respektive lo-

kalanknytning. (Jämförelse mellan första och andra försöksperio

den. ) 
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Både vad gäller första och andra försöksperioden tyckte de intervjuade att Kabel visio

nen lyckats bäst med faktorerna "att ta upp lokala frågor" och "att få med personer 

med lokal anknytning". Detta kan sägas vara de två mål i samband med lokalanknyt

ning som är lättast att uppnå för kabel-tv-stationen. Den största skillnaden mellan 

perioderna är ökningen vad gäller hur bra man tycker att Kabelvisionen lyckats med 

de tre faktorer som rör professionalitet: skickliga programledare, professionellt 

utförande och bra teknisk bildmässig kvalitet. 

Skillnaden är liten mellan de två försöksperioderna ifråga om hur bra man tycker att 

stationen lyckats med att få allmänheten att påverka programmen. Objektivt sett har 

som tidigare beskrivits denna sida av programverksamheten betonats i mycket högre 

grad under den andra försöksperioden (veckoslutskurser med idéinventering, stort 

deltagande av icke-stationspersonal i programproduktionen). Resultaten i diagram 

6 b 2 tyder på att publiken ändå ej uppfattat denna skillnad mellan de två försöks

perioderna. 

Bättre program vintern 74/75 än våren -74; bäst om gruvan och kommunalpolitik -

för lite om fritid och social service. 

De som sett program under båda försöksperioderna tillfrågades under vilken period 

programmen varit bäst. 

7 tyckte våren -74 bl. a. därför att 

- det varit för mycket politik och debatt nu 

- det fanns finskspråkiga program då 

- det var mer idrott då 

39 % tyckte vintern 74/75 bl. a. därför att 

- tekniska kvaliteten var bättre 

- programinnehållet var väsentligare och intressantare 

- programledarna var bättre och personalen överhuvud mer kvalificerad 

- mer lokalanknuten nu, "angår mig mer" 

32 % fann ingen skillnad mellan de två perioderna 

22 % svarade "vet ej" 

Vi frågade också intervjupersonerna om de kunde ange bästa och sämsta program 

under andra försöksperioden, (tabellbilagan, tabell 6 b 1). 

Svaren visade att det är program om gruvan som värderats högst. I fråga om pro

gram om kommunal politik går åsikterna isär. I absoluta tal räknat är de som angett 

dessa program som bäst lika många som de som angett de som sämst. Ser man på 

varför man tyckt vissa program vara bättre än andra är det innehållet som är den 

huvudsakliga motiveringen. Programmen har varit av direkt betydelse för intervju

personen eller hans arbete eller de har överhuvud behandlat viktiga frågor. Motiven 

för att man tyckt vissa program varit sämre än andra har huvudsakligen rört formen: 

dessa program har upplevts som "tråkiga" och "sega". 

Svaren på frågorna om bästa program visar precis som vid utvärderingen av första 

försöksperioden på behovet av information om vad som sker i lokalsamhället. Som 
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tidigare noterats har också de program under andra försöksperioden som handlat om 

gruvan (pensionsfrågan, hälsoriskerna i gruvan och g ruwal snomine ringen) samlat 

en stor publik. Vad har då Kabel visionen lyckats dåligt med eller inte behandlat alls? 

I nedanstående sammanställning av svaren från tabell 6 b 2 i tabellbilagan framgår 

att majoriteten inte angett något ämne som de saknat i sändningarna. Bland de som 

saknat vissa saker i sändningarna är det två områden som dominerar: program om 

fritid och om olika former av social service. 

Tabell 6 b 1 "Finns det något for dig angeläget ämne/ämnesområde som Kabel

visionen ej tagit upp i sina sändningar?" (Svaren indelade i huvud

grupper, fullständig redovisning i tabellbilagan, tabell 6 b 2). 

Nej 67 % 

Ja 33 %, därav fritid och fritidsaktiviteter 36 % 
S:a 100 % kommunal och social service 24 % 
n=229 arbete och arbetsmarknad 9 % 

Kiruna- information 9 % 
etniska och språkliga minoriteter 7 % 
lokala nyheter 7 % 
underhållning 7 % 
kultur 1 % 
miljövård 1 % 

S:a 100 % 

n=76 

Ett program som direkt handlade om fritid och fritidsaktiviteter har förekommit un

der sändningsperioden. Det var det första programmet under hösten -75, som hand

lade om ungdomens fritidsproblem i Kiruna. Rådgivning och hjälp i olika sociala och 

ekonomiska frågor har tagits upp mer eller mindre direkt i två program, ett debatt

program om förskolan och "Vardagslagen" som behandlade olika konsumenträttsliga 

frågor. En slutsats man kan dra från tabell 6 b 1 är att tv-stationen varit för försik

tig med att gå ut med direkt upplysande samhällsinformation av typen upplysningar 

om sociala rättigheter och förmåner. Vidare tycks behovet av program om olika fri

tidsaktiviteter och utnyttjande av dem ha varit större än det faktiska programutbudet 

kring dessa frågor. Det måste dock påpekas att åsikterna i tabell 6 b 1 om ämnen 

som Kabel visionen behandlat för lite kom från en minoritet av de intervjuade. 

Diagram 6 b 3 är en jämförelse mellan första och andra försöksperioden ifråga om 

hur stor andel av de intervjuade som anser att Kabelvisionen lyckats bra eller dåligt 

med att ge information kring olika områden. 



291 

Andel under törsta försöksperioden som tyckt att Kabelvisionen lyckats bra 

med att ge information kring området. 

•
Andel under andra försöksperioden som tyckt att Kabelvisionen lyckats bra 

med att ge information kring området. 

Andel som tycker att Kabelvisionen lyckats dåligt. 

A = Kommunala angelägen- ^ 

heter och kommunal politik. 

B = Lokala skol- och utbild- g 

ningsfrågor. 

C = Vad som händer i Kiruna Q 
(föreningsaktiviteter etc.) 

D = Möjligheter till hjälp i ^ 

konsumentfrågor. 

E = Kulturfrågor (teater, g 

bibliotek, musik etc.) 

F = Kirunas historia och f 

traditioner. 

G = Lokala arbetsmarkna- g 

den (sysselsättningsfrågor). 

mmmmmmsmsmmm 3 

Data saknas frän första perioden 

Diagram 6 b 3 Hur Kabelvisionen lyckats med att ge information kring olika 

ämne som råden. 

Svarsmönstren från de båda försöksperioderna liknar varandra. Det finns dock några 

undantag. Det är fler som tycker att stationen lyckats bra under den andra perioden 

med att ge information kring "Möjligheter till hjälp i konsumentfrågor" och "Kirunas 

historia och traditioner". Det är fler som tycker att Kabelvisionen lyckats bra under 

den första perioden med att ge information kring "Vad som händer i Kiruna". Inder 

båda perioderna är "Lokala arbetsmarknaden" och "Kirunas historia och traditioner" 

de områden man tycker att tv-stationen lyckats sämst med. För området "Lokala ar

betsmarknaden" är en tänkbar orsak att de som svarat tänkt på program om det ak

tuella arbetsmarknadsläget i termer av efterfrågan och tillgång på arbetskraft. 

Programmen som sänts har tagit upp arbetsmarknadsfrågor ur andra perspektiv 

(miljöfrågor, gruv- och städerskestrejken). 

Helhetsbedömning av kabel-tv-verksamheten 

För att få en grov uppfattning om hur de interv juade uppfattat kabel-tv-programmen 
jämfört med programmen i riks-tv ombads de bedöma programmen i allmänhet efter 
en fem-tradig skala. 
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Tabell 6 b 2 Åsikt om kabel-tv-programmen i allmänhet jämfört med riks-tv-pro-

grammen i allmänhet och jämförelse med data från lokalradioförsö

ket 1973. 

Kabel-tv Riks-tv Lokal-radio 

Mycket bra/ganska bra 65 % 34 % 84 % 

Medelmåttiga 32 % 45 % X) 

Ganska dåliga/mycket dåliga 1 % 20 % 5 % 

Vet ej 1 % 1 ^ 11 Ç 

Totalt % 99 % 100 % 100 % 

a = 229 229 354 

Tabell 6 b 2 visar en klart mer positiv inställning till kabel-tv än till riks-tv. Det 

finns många invändningar mot detta sätt att ställa frågor och man får vara försiktig 

med tolkningen av siffrorna. Men man kan slå fast att en majoritet av de intervjuade 

utifrån vad de sett av kabel-tv tycker att Kabelvisionen lyckats bra. För motsvarande 

fråga från lokalradioförsöket i Malmfälten 1973 var det 84 procent som helhetsbedöm-

de lokalradion som ganska eller mycket bra. Observera dock att frågan som den ställ

des i den undersökningen saknade något mellanalternativ mellan bra och dåligt. Om 

man beaktar svarsalternativens något olika utformning verkar det som om man i 

undersökningarna kring lokalradion funnit en ungefär lika positiv inställning till lo

kalradion som här funnits till kabel-tv. 

Lokalradio, kabel-tv eller lokal Kiruna-tidning? 

De intervjuade ombads i två frågor välja vilket medium de helst skulle vilja ha som 

stadigvarande verksamhet i Kiruna. I den första frågan stod valet mellan kabel-tv 

och lokalradio, i den andra mellan kabel-tv och en lokal Kiruna-tidning. Diagram 

6 b 4 och 6 b 5 redovisar svaren uppdelade efter om man sett kabel-tv under andra 

försöksperioden eller ej. 

Diagram 6 b 4 

Sett 

kabel-tv 

Ej sett 

kabel-tv 

TOTALT 

Vill man helst ha kabel-tv eller lokal-radio som stadigvarande verk

samhet i Kiruna? 

0 % 
mmrna i  

50 C, 100 ( 

60 % föredrar kabel-tv 

33 * föredrar lokalradio 

j I 7 % Vet ej 

J framför kabel-tv 

1) Data från lokalradioförsöket avser telefonintervjuer ca en manad efter sändningar

nas start. Urvalet gjordes bland befolkningen Inom Radio Malmfältens sändnings

område (Kiruna, Gällivare och Jokkmokks kommuner). Källa: Arenbro, E., Lo

kalradioförsöket 1973, delrapport 2. SR/PUB, 157/ 72. 
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Diagram 6 b 5 Vuì man helst ha kabel-tv eller lokal Kiruna-tidning som stadigva
rande verksamhet i Kiruna? 

Sett kabel-tv 

Ej sett 
kabel-tv 

TOTALT 

52 föredrar kabel-tv 
framför tidning 

33 ̂  föredrar tidning 
framför kabel-tv 

100 <7 

I 115 L7c vet ej 

Både jämfört med lokal-radio och en lokal Kiruna-tidning är det totalt sett en majo
ritet som föredrar kabel-tv. Detta gäller alltså hela materialet. Om man enbart tit
tar på dem av intervjupersonerna som inte sett någon kabel-tv under andra försöks
perioden framgår att åsikterna är mer jämnt fördelade mellan alternativen, med en 
liten övervikt både för lokalradio och tidning. De som sett kabel-tv är tydligen ock
så nöjda med vad de sett och dessutom så nöjda att de hellre skulle vilja ha kabel-tv 
än lokaltidning eller lokalradio. 

Kiruna saknar en lokal dagstidning men var ett av de områden där lokalradioförsöket 
1973 genomfördes ("Radio Malmfälten"). Detta gör att jämförelsen med lokalradio är 
speciellt intressant. Motiveringarna till varför man hellre vill ha lokal-radio eller 
kabel-tv är följande: 

Diagram 6 b 6 De fem vanligaste motiveringarna till varför man föredrar kabel-tv 
framför lokalradio. (n=206). Procent 

Övrigt 

Kabel-tv ospecific. 
''bättre" 

Lättare förstå och följa 
med i kabel-tv 

Bilden i tv: påtagligare 
större genom slags k ra ft 

Kabel-tv mer personlig, 
ttimare, ger bättre kontakt 

Kabel-tv mer underhållande. 
roligare, trevligare , 
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Bilden, det personliga och kontaktskapande. underhållnings värdet och begripligheten 
är de fyra faktorer som skiljer kabel-tv från lokalradio hos kabel-tv-anhängarna. 
Lokalradioanhängarnas fem vanligaste motiveringar för lokalradio framför kabel-tv 
redovisas i diagram G b 7. 

Diagram 6 b 7 De fem vanligaste motiveringarna till varför man föredrar lokal
radio framför kabel-tv. (n=113). Procent 

övrigt 24 % Lokalradion ej platsbunden 
(man kan lyssna var som helst 
göra annat samtidigt) 

40 % 
Bredare utbud, 
större variation 

Bättre sändnings
tider i lokalradion 10 <£ 

"Lyssnar ändå hellre på radio 
än ser på tv" Lokalradion når fler 

Det som talar för lokalradio är huvudsakligen faktorer som ej är knutna till det loka
la i programmen eller verksamheten. Det är mer fråga om "externa" eller struktu
rella faktorer som har att göra med radion i allmänhet; mottagandet av radiosänd
ningar är mer rumsligt oberoende än mottagandet av tv-sändningar, det är därige
nom lättare att nå fler och man kan av ekonomiska skäl variera sändningstider och 
utbud mer. 

Skillnaden mellan lokaltidning och kabel-tv-anhängare är liknande den som beskrivits 
mellan lokalradio- och kabel-tv-anhängare. (Sammanställningen av dessa motive
ringar återfinns i tabellbilagan, tabell 6 B 3.) 

Det finns en del skillnader mellan olika kategorier av de svarande ifråga om val
mönstret mellan lokalradio, tidning och kabel-tv. En schematisk uppställning över 
de jämförelser som gjorts återfinns i tabellbilagan, tabell 6 B 4 och 6 B 5. 

När valet står mellan lokalradio och kabel-tv finner man två tydliga skillnader. Den 
första är att relativt fler finsktaiande eller tvåspråkiga an enbart svenskspråkiga 
föredrar kabel-tv. 

Detta är överraskande av det skalet att kabel-tv-stationen inte intresserat sig sär
skilt mycket för de finskspråkiga i området. Ett program under den första sändnings
perioden sändes på finska, inget under den andra sändningsperioden. Under den and
ra sändningsperioden sändes en debatt - på svenska - om språkfrågan i Kiruna. 
Radio Malmfälten hade däremot varie morgon 5-10 minuters nyhetsprogram på finska. 
En förklaring till att finsktalande och tvåspråkiga nu ändå föredrar kabel-tv i relativt 
större utsträckning än svensktalande kan sökas i de nvss relaterade motive ringa nia 
hos kabel-tv-anhängarna. Det är troligt att bilden har större betydelse ju sämre 
svenska man förstår och talar. Bilden kan underlätta språkförståelsen. Den kan 
också ge en indirekt (visuell) kontakt med andra människor och miljöer eller före
teelser i lokalsamhället som annars kan vara svar att fa. 
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Den andra tydiiga skillnaden ifråga om hur man väljer mellan lokalradio och kabel-tv 
visar sig om vi betraktar svarsfördelningen hos boende inom det område som fick 
möjlighet att se kabel-tv först fr. o. m. den andra försöksperioden. En klart mindre 
andel av dessa "nyinkablade" är säkra på att de vill ha kabel-tv istället för lokal
radio. Om man så vill kan man i efterhand se detta som en bekräftelse på det berät
tigade i kabel-tv-försökets förlängning. Även de två försöksperioder som var måste 
dock sägas ge för litet underlag för att utifrån den jämförelse mellan olika lokala 
medier som vi gjort dra några definitiva slutsatser om publikens subjektiva behov 
av respektive medium. Om man lägger till jämförelsen mellan låg-, medel- och 
högexponerade i tabell 6 B4 i tabellbilagan blir den slutsats man här kan dra: De som 
har sett kabel-tv och sett mycket föredrar kabel-tv framför lokalradio i större ut
sträckning än de som ej sett eller sett lite på kabel-tv. 

Vid jämförelsen mellan olika grupper av de svarande ifråga om valet mellan lokal 
Kiruna-tidning och kabel-tv kvarstår skillnaden att finsk- och tvåspråkiga i större 
utsträckning än enbart svenskspråkiga föredrar kabel-tv. Dessutom är det relativt 
fler icke förvärvsarbetande än deltidsarbetande som föredrar kabel-tv framför lokal
tidning. Däremot finns inga statistisk säkerställda skillnader mellan dem som sett 
och dem som ej sett kabel-tv (eller mellan dem som sett mycket och dem som sett 
lite) ifråga om valet mellan tidning och kabel-tv. 

När vi avslutningsvis jämför valet mellan lokal-tidning, lokalradio och kabel-tv med 
hjälp av vårt index för sociala resurser får vi följande resultat. 

Diagram 6 b 8 Val mellan lokal Kiruna-tidning och kabel-tv som stadigvarande 
verksamhet i Kiruna i förhållande till sociala resurser. 

% 

60 -

40 -

20-

Dåliga 
1 

Medel 

X Föredrar kabel-tv 
X Föredrar lokaltidning 

X Vet ej 

Goda 

SOCIALA RESURSER 

1) Skillnaderna är nära signifikanta. o=0,l-0,05. Se appendix om statistisk signifi-
kans. 
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Diagram 6 b 9 Val mellan lokalradio och kabel-tv som stadigvarande verksamhet i 
Kiruna i förhål lande till sociala resurser. 

60 

40 . 

20 -

Föredrar kabel-tv 

Föredrar lokal-radio 

-X Vet ej 
"1 SOCIALA RESURSER 1 1 

Dåliga Medel Goda 

Den mest märkbara skillnaden är att andelen som föredrar en lokal Kiruna-tidning 
och speciellt andelen som föredrar lokalradio ökar med högre social position. Indexet 
för social position kan ses som ett mått pä hur väl etablerad man är i samhället och 
man vet att detta har konsekvenser för hur mycket man tar del av, förstår och utnytt
jar olika typer av samhällsinformation. I detta perspektiv pekar resultaten i diagram 
6 b 8 och 6 b 9 på att lokal kabei-tv är det medium som skulle betyda mest för att ut
jämna skillnaderna mellan olika grupper ifråga om möjligheterna att ta del av sam
hällsinformation. 

Sammanfattning avsnitt 6 b: 

Nära hälften av de intervjuade ansåg lokalanknytning viktigare än professionalitet 
vid utformningen av lokala kabel-tv-program. Av enskilda faktorer som rör profes-
8ionalitet och lokalanknvtning tyckte man att Kabelvisionen lyckats bäst med "att få 
med personer med lokal anknytning", "att ta upp lokala frågor' och "att ha skickliga 
programledare". 

Av dem som sett program under båda försöksperioderna tycker ca fyrtio procent att 
programmen under den andra försöksperioden var bättre. 

Motiveringarna var bl.a. att programinnehållet var mer väsentligt och angeläget. 
De bästa programmen tvckte man var de som rörde gruvan. Det man mest saknade 
i sändningarna var program om fritid och fritidsaktiviteter samt program om kom
munal och social ser\ ice. 

Om programmen indelas i _t m ne som r iden t cKte man att Kabelvisionen Ivckats bäst 
med att ge Information om Kommunala angelägenheter och kommunal politik" och 
sacr st med att ge intoi mation om LoKala arbetsmarknaden, sysselsättningsfrågor' . 

Vid en helhetsbedömning av programmen inser ca sextiofem procent att de varit 
'mvcket bra" eller " ganska bra . På samma fråga for riks-tv-programmen var det 
hälften så stor andel som svarade mvcket janska bra. 

1) Skillnaderna är signifikanta, p 0.05 - 0,02. Se appendix om statistisk signifikans. 
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Både jämfört med lokalradio och en lokal Kiruna-tidning föredrar drygt hälften av 
de intervjuade kabel-tv som stadigvarande verksamhet i Kiruna. Svarsmönstren på 
dessa frågor skiljer sig mellan olika grupper: Tidning och radio föredras i störst 
utsträckning bland dem med goda sociala resurser. 
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Appendix: Vad är statistisk signiflkans ? 

Statistiska signifikanstest används när procent jämförelser (eller andra statistiska 
mått) är baserade på ett slumpmässigt urval ur en större population. 

I vårt fall består populationen av alla hushållsföreståndare, och den som denne ev. 
sammanbor med, i alla hushåll som är anslutna till kabel-tv-nätet. 

Signifikansnivån (p) är beteckningen på sannolikheten att en skillnad som man funnit 
i urvalet beror på slumpfaktorer i samband med urvalsförfarandet i de fall där det 
egentligen inte existerar någon skillnad i populationen. Om p=0,2 säger detta att en 
sådan skillnad som man funnit skulle hittas mindre än 20 gånger av 100 (vid uppre
pade slumpmässiga urval av samma storlek) om det inte finns några skillnader i 
populationen. Om p=0,05 skulle en sådan skillnad hittas mindre än 5 gånger av hund
ra och om p=0,001 mindre än 1 gång av tusen. * 

Som ett praktiskt exempel kan vi ta de skillnader i fraga om man föredrar lokalradio 
eller kabel-tv som vi funnit i urvalet mellan grupper med olika språkförståelse. Skill
naderna är signifikanta med p mindre än 0.001. Med detta säger vi att om det inte 
finns någon skillnad mellan grupper med olika språkförståelse i populationen som hel
het skulle den skillnad vi funnit uppträda i upprepade urval av samma storlek som vi 
gjort i mindre än 1 fall av 1000. Vi kan alltså känna oss "säkra" på att skillnaden 
mellan språkförståelsegrupperna verkligen existerar i populationen. 

De vanligen använda p-värdena är "mindre än 0,05" och "mindre än 0,01". Vi har 
i texten också redovisat skillnader där p ligger mellan 0,2-0,1 och mellan 0.1-0,5, 
Dessa skillnader har vi betecknat som "nära signifikanta". (Se Lindblad 1975 a, s. 
170.) 
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T A B  E L L B I L  A G A  

INNEHÅLL 

3 C 1 Urval av organisationer som ej deltagit i programverksamheten 

5 A 1 Urval, svärande och bortfall i intervjuundersökningen i februari 1973. de 
svarandes fördelning på olika bakgrundsvariabler samt konstruktionen av 
index för "sociala resurser" 

5 B 1 Kännedom om tidpunkt för den andra sändningsperiodens start och slut. 

5 B 2 Kunskap om Kabelvision Kirunas sändningstider 

5 C 1 Jämförande tittarsiffror från Kabel visionens första och andra sändningsperiod. 
Konstruktion av index för "Hög, medel och låg konsumtion av kabel-tv"..... 

5 C 2 Vanligaste tid för när man tittat i förhållande till om man skiftarbetar eller 
ej 

5 C 3 Rirrarsiffror för tre program hösten -74 samt för perioden 28/1 1975 - 20/2 
1975 

G B l  B ä s t a  o c h  s ä m s t a  p r o g r a m  u n d e r  a n d r a  f ö r s ö k s p e r i o d e n .  

6 B 2 Angelägna ämnen/ämnesområden som Kabel visionen ej tagit upp i sina sänd
ningar 

6 B 3 Motiveringar till varför man föredrar kabel-tv framför en lokal Kiruna-tid-
ning eller vice versa  

6 B4 Val mellan lokal-radio och kabel-tv som stadigvarande verksamhet i Kiruna 
i förhållande till olika bakgrundsfaktorer 

C B 5 Val mellan lokal Kiruna-tidning och kabel-tv som stadigvarande verksamhet 
i Kiruna i förhållande till olika bakgrundsvariabler. 

6 B 6 Åsikt om professionalitet eller lokalanknytning som viktigast i kabel-tv i för
hållande till olika bakgrundsfaktorer 
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Tabell 3 C1 Urval av organisationer som ej deltagit i programverksamheten. 

Deltagit i Ej deltagit i 
\eckoslut9k. veckoslutsk. Totalt % 

a) Idrotts- och friluftsorg. 3 6 9 17 % 

b) Politiska org. 1 - 12% 

c) Religiösa org. 1 2 3 6 % 

d) Offentliga org. och 1 4 5 10 % 
serviceorg 

e) Studieorg. och kulturella 3 5 8 15 % 
org. 

f) Fritidsorg. och hobbyorg. - 1 1 2 % 

g) Fackliga org. 1 8 9 17 % 

h) Övriga ideella org. ordens- 4 12 16 31 % 
sällskap 

14 33 52 100 % 
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Tabell 5 A 1 t i vai. svarande och bortfall i intervjuundersökningen i februari 1975, 
de svarandes fordelning på olika bakgrundsvariabler samt konstruk
tionen av index för "sociala resurser". 

t rval (ur fastighetsre^istren för sandningsom rådet* : 400 

Avflyttade: 3t> 

Nettourval 362 

Vägra re: 12 

Ej möjliga att intervjua p. g.a. sjukdom: 2 

Ej anträffbara trots upprepade försök: 5 

Svarande: 343 

Svarsfrekvens: 95 T 

De svarandes fördelning pä olika bakgrundsvariabler (procent) 

Kön Ålder Civilstånd 

m kv 15-24 25-44 45-64 65- w g/sb o g/ens. st. 

50 50 11 63 21 6 81 19 
n=335 n=343 n=341 

Utbildning Förvärvsarbete Skiftarbetare 

1 m h ejförv.arb. deltid heltid skift ej skift 
53 30 16 31 13 56 38 62 
n=343 n=342 n=234 

Språkförståelse 

finska bättre båda språken svenska bättre 
el. bara finska lika bra eller bara svenska 

11 38 51 
n=343 

Index för sociala resurser 

Indexet bygger på att det är att betrakta som bättre sociala resurser att vara man, 
i åldern 25-44 år, gift eller sammanboende, högutbildad. förvärvsarbetande på hel
tid och förstå svenska bättre än finska än att karakteriseras av andra "värden" på 
dessa variabler. Varje svarande har erhållit 1 p. for varje "värde" enligt exemplet 
ovan på någon av de sex variablerna. Materialet har därefter delats i tre kategorier: 
dåliga sociala resurser (1-3). medel sociala resurser (4 p.) och goda sociala resur
ser (5-6 p.). Materialets fördelning på de tre kategorierna är: 

Sociala resurser 

dåliga medel goda 
45 ;• 28 -7 

n-332 
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Tabell 5 B 1 Kännedom om tidpunkt för den andra sämfaingsperiodens start och slut. 

Kännedom om tidpunkten för sändningarnas.... 

Start 

Rätt svar (nov. -74) 9 ' 

Nästan rätt svar 32 

Fel svar 59 

S:a % 
n=343 

100 

Slut 

Ratt svar (feb. -75) 38 '«• 

Nästan rätt svar 11 % 

Fel svar 50 ̂  

SÄ Tc 100 % 
n=342 

Konstruktion av index för "Kännedom om sändningsperiodens omfattning i tid". 

Var och en av de två frågorna ovan poängsättefl så att rätt svar=3 p.. nästan rätt 
svar=2 p. och fel svar=l p. Poängen summerades för varje svarande och materialet 
delades i tre kategorier: dålig kunskap (1-4 p.), medel kunskap (5 p. ) och bra kun
skap (6 p. ). 

Tabell 5 B 2 Kunskap om Kabel vision Kirunas sändningstider. 

Känner till att Kabelvisiooen har sändning... 

Tisdag 22 Torsdag 22 Of Söndag i7 a 

Tisdag 19.30 38 1 Torsdag 19.30 37 > Söndag 11.00 25 % 

Tisdag 21.00 3 *1 Torsdag 21.00 3 % Ej kännedom Tisdag 21.00 

Torsdag 19.30 och 21.00 19 % 
om söndags-

Tisdag 19.30 och 21.00 18 Torsdag 19.30 och 21.00 19 % sändning 58 % 

Ej kännedom om tis Ej kännedom om tors* 
dagssändningarna 19 % dags sändningarna 18 % 

SÄ % 100 % S:a % 99% SÄ % 100 % 

n=343 n=343 n=338 

Konstruktion av index för "Kunskap om Kabel visionens sändningstider". 

Kännedom om de tre sändningsdagama och sändningstiderna poängsattes enligt 
följande: 

Tisdag", "Torsdag' och Söndag" 1 p. 

Tisdag 19.30 eller Tisdag 21.00 2 p. 

Torsdag 19.30 eller Torsdag 21.00 2 p. 

Tisdag 19. 30 och Tisdag 21.00 3 p. 

Torsdag 19. 30 och Torsdag 21.00 3 p. 

Söndag 11.00 3 p. 

Ej nämnt tisdag 0 p. 

Ej nämnt tisdag 0 p. 

Ej nämnt söndag 0 p. 

Poängen summerades för varje svarande och materialet delades i tre kategorier: 
dålig kunskap (0 p.), medel kunskap (1-3 p. > och bra kunskap (4-9 p.). 
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Tabell 5 Cl Jämförande tittarsiffror fran Kabelvisionens första och a ml ra s.ind-
ningsperijd. Konstruktion av Index för Hög, medel och lag konsum
tion av kabel-tv". 

Första försöksperioden Andra försöksperioden 
början slutet början slutet 

Ej tittat 7 23 T 4 

Sett någon 
enstaka gang 33 32 59 ti2 

C:a 1 g. vecka 31 31 23 22 
C:a 2 ggr/ vecka 30 13 11 12 

SÄ % 101 99 100 100 

n= 175 175 229 230 

Indexkonstruktion för "Hög, medel och låg konsumtion av kabel-tv". 

Indexkonstruktionen motsvarar den som användes vid utvärderingen av den första 
försöksperioden (se Lindblad 1975 a. sid. 224-225). Tittandet i början av perioden 
(före jul) och slutet av perioden (efter jul) poängsattes enligt följande: 

Ej tittat 0 p. 

Sett någon enstaka gång 1 p. 

C:a 1 g/vecka 2 p. 

C:a 2 ggr/vecka 3 p. 

Varje svarandes poäng för de båda frågorna summerades och materialet delades i 
lågkonsumenter (0-2 p.). medelkonsumenter (3-4 p.) och högkonsumenter (5-6 p.). 

Konsumtion av kabel-tv i förhållande till de två bakgrundsvariabler där vi funnit 
märkbara skillnader mellan olika kategorier. (Procent) 

Ålder Utbildning 
15-24 25-44 45-64 65- läg medel hög 

Låg konsumtion 68 60 60 46 54 64 71 

Medel konsumtion 24 30 23 15 •>7 28 26 

Hög konsumtion 8 10 17 39 IS 9 3 

S:a rc 100 100 100 100 99 101 100 
n= 25 144 47 13 125 69 35 

nära sign nära sign 
p=0.2-0,1 p-0.1-0.05 
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Tabell 5 C 2 Vanligaste tid för när man tittat i förhållande till om man skiftarbetar 
eller ej. (Procent). 

Skiftarbete Ej skiftarbete Totalt 

1930-sändningarna 07 66 66 

2100- sändningarna l' 27 24 

Söndags repriserna IT l) 7 10 

S:a ~ 101 100 100 
n= 40 108 156 

1) Skillnaderna "nära signifikanta". p=0.2-0,1. Se appendix om statistisk signifikans. 
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Tabell 5 C 3 Tittarsiffror fòr tre program hösten -74 samt for perioden -»8 1 1975 
- 20 J lì»75. 

ai b) 
Sett minst Sett någon Antal 
halva progr. del av progr. intervj. 

21 11 Pension vid 60 àr for alla 
gruva rbeta re 34 ( 343 

5, 11 Portratt av Gunlög 2G 343 

17/12 Plats för lek - Bra leksaker 
(konsumentprogram ) 

28 rr 343 

28/ 1 Presentation av Centerns och 
Folkpartiets kommunalpolitiska 
program 15 

• 24 <7 343 

29/1 Presentation av Moderaternas och 
SAP:s kommunalpolitiska program 15 r ( 20 rc 343 

30/1 Kommunalpol iti sk debatt 15 S 20 rc 343 

4/2 Debatt om förskolan 29 Te 37 rc 343 

6/2 Idrottens betydelse 29 rc 33 'c 343 

11/2 Biblioteksfrågan i Kiruna 16 rr 22 % 343 

12/2 Referat från kommunfullmäktige 9 r t 14 rc 343 

13/2 Vardagslagen (konsumentprogram) 18 rr 22 rc 338 

18/2 Hälsorisker i gruvan 28 r i 31 <7c 172 

19/2 Om Musikskolan 10 rc 14 {f 94 

20/2 Inför nomineringen för gruvvalet 19 'r 22 rc G9 

Genomsnitt 28/1 - 20 2 18 rr 24 r. c 

Anm. Siffrorna inkluderar dem som sett reprisen av respektive program söndagen 
i samma vecka som den ordinarie sändningen. 

För programmen fr.o.m. den 11/2 har en del av de intervjuade ej kunnat 
tillfrågas om tittandet på söndags repriserna då intervjun skedde innan sön
dagsreprisen sänts. En rimlig skattning är dock att detta medför att siffrorna 
fr.o.m. den 11 2 ligger c:a 1 rt und er den siffra som skulle erhållits om samt
liga intervjuats om samtliga programdagar. I nder detta antagande höjs den 
genomsnittliga tittarfrekvensen i kolumn (a) till 19 . 

Intervjuerna påbörjades den 14, 2 vilket gör att antalet intervjuade om pro
grammen den 18, 19 och 20/2 är mindre än antalet intervjuade om program
men innan den 14/2. 
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Tabell OBI Bästa och sam sta program under andra försöksperioden, 

a) Basta program. 

Program om gruvan och arbetet dar 23 l\ 
Progi-am om kómmunal politik och planering lü rt 

Program om idrott 14 r, 
Programmet "Gunlög" 11 ( 

Konsumentprogram 10 rr 
Kulturprogram (musik, bibliotek etc.) 9 fr 
Program om skol- och utbildningsfrågor 9 fr 
Programmet "Behöver vi finska i Kiruna?" 4 fr 
Övrigt (fyra olika program) 5 fr 

S:a fr 101 fr 
n=160 

b) Motiv för att man angett visst program/ viss programtyp som bäst. 

Programmet var allmänt intressant 30 fr 
Programmet angick mig/mitt jobb 27 fr 
Programmet behandlade viktiga frågor 21 fr 
Bra utformning av programmet 13 % 
Underhållande. avkopplande 7 fr 
Kände igen bekanta ansikten 2 fr 

SÄ % 100 fr 
n=98 

c) Sämsta program. ̂  

Program om kommunal politik och planering 52 % 
Program om skol- och utbildningsfrågor 13 fr 
Program om gruvan och arbetet där 8 fr 
Program om idrott 8 fr 
Program om kultur 6 fr 
"Behöver vi finska i Kiruna?" 2 fr 
övrigt (fyra olika program) 12 fr 

SÄ fr 101 fr 
n=53 

d) Motiv för att man angett visst program/ viss programtyp som sämst. 

Programmet var "tråkigt", "segt" etc. 55 fr 
Ej Intresserad av ämnet 24 fr 
Ensidig behandling av ämnet 10 fr 
Svårbegripligt 7 (T 
Ämnet behandlas battre i tidningar 3 ̂  

S:a fr 99 'T 
n-29 

1) I redovisningen har vi for överskadligheten delat in programmen i program
områden. utom i några enstaka fall ("Gunlög" - ett program om en handikap
pad flicka och "Behöver vi finska i Kiruna?" - ett debattprogram om språk-
frågan. 9<J 
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Tabell 6 B 2 Angelägna ämnen ämnesområden som kabel visionen ej tagit upp i sina 
sändningar 

Nej 67 

Lokala nyheter 2 

Sport, idrott 6 < 

Jakt och fiske 2 r 

Om hundar, hästar 0.5 rc 

Fritidsaktiviteter 2 rf 

Föreningsaktiviteter 1 rc 

Ungdomsaktiviteter 0,5 rc 

Gruvan (allmänt) 2 rc 

Gruvan (arbetsförh) 1 rc 

Fackföreningsverksamhet 0,5 rc 

Invandrarfrågor 0,5 % 

Finskspråkiga program 0.5% 

Barn/baramiljö 2 % 

Skol- och utbildningsfrågor 2 % 

Bostadsfrågor 2 % 

Kommunal och social rådgivn. 0,5 % 

Arbetsförh. på olika arbetspl. 0.5 % 

Kvinnan på arbetsmarknaden 1 % 

Sjukvården 0.5 % 

Mer om handikappade 1 % 

Musik och underhållning 2 % 

Sa m erna och deras liv 1 ̂  

Byarna kring Kiruna 1 rt 

Hemslöjd, hantverk 0,5 ̂  

Nyutkommen litteratur 0.5 O 

Miljövård 0.5 rt 

Kommunikationer 1 rc 

Sra 1 101.5 <7 
n=229 
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Tabell 6 B 3 

a> Motiveringar till varför man föredrar kabel-tv framför en lokal Kiruna-tidning. 

T v-bilden: påtagligare, bättre genomslagskraft 20 

Kabel-tv mer underhållande, trevligare, roligare 18 \ 

Kabel-tv "bättre" 17 •; 

Kabel-tv mer personligt, intimare, ger bättre kontakt is 

Lättare att förstå och följa med i kabel-tv 10 ̂  

Bekvämare och lättsammare att se tv 7 rc 

De tidningar som finns räcker 

Kabel-tv "intressantare 3 '.f 

En lokal Kiruna-tidning skulle bli för liten 3 rc 

Ser hellre på tv än läser tidningar o r. - ( 

Väsentligare frågor/problem i kabel-tv 1 rr 

Kabel-tv mer informativt 1 rr 

SÄ rc 101 <7 
n=177 

b) Motiveringar till varför man föredrar en lokal Kiruna-tidning framför kabel-tv. 

Tillgängligheten (man kan läsa var och när som helst. 
56 £ möjlighet att repetera) 56 £ 

Bredare utbud, mer variation 17 ?e 

Snabbare, utkommer dagligen 7 rc 

Läser hellre tidningar än ser på tv 7 rc 

"Bättre" 6^ 

Tidning når fler •i 4r 

Mer nvheter i tidningen 2 

Tidning engagerar mer. aktiverar mer 1 (c 

S:a <; 100 rt 
n=l 14 
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Tabell GB 4 Val mellan lokal-radio och kabel - tv som stadigvarande verksamhet i 
Kiruna i förhållande till olika bakgrundsfaktorer. 

a) Total: 

Föredrar kabel-tv 60 " 

Föredrar lokal-radio 33 ~ 

Vet ej 7 (t 

S:a '7 100 
n=343 

b> 1 förhållande till olika bakgrundsfaktorer 

Bakgrundsfaktor Statistisk säkerställd 
skillnad? 

Skillnaden består i att an
delen som föredrar Kabel -
tv är större bland... 

Kön 

Ålder 

Civilstånd 

Utbildning 

Språkförståelse 

Förvärvsarbete 

Skiftarbete 

Möjlighet att se kabel-
tv under lista sänd.-per. 

Konsumtion av kabel-tv 
under 2:dra sänd.-per. 

x> 

X) 

xxxxx) 

xxxx) 

(ej testbart) 

(man) 

(åldersgrupperna 15-24 år 
och 65- år 

de som förstår finska bätt
re eller båda språken lika 
bra 

de som kunde se kabel-tv 
under lista sändningsper. 

(tendens: de som är medel-
och högkonsumenter) 

X) Skillnaderna nära signifikanta, p=0,2-0,l 
xxxx) Skillnaderna signifikanta. p=0.01-0.001 
xxxxx) Skillnaderna signifikanta, p=mindre än 0,001. 

Se appendix om statistisk signifikans. 
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Tabell GB 5 Val mellan lokal Kiruna-tidning och kabel-tv som stadigvarande verk
samhet i Kiruna : förhållande till olika bakgrundsfaktorer. 

a> T otalt 

Föredrar kabel-tv 52 '"[• 

Föredrar tidning 33 ̂  

Vet ej 15 ff 

S:a rf 100 rf 
n=343 

b) I förhällande till olika bakgrundsfaktorer 

Bakgrundsfaktor Statistiskt säkerställd 
skillnad0 

Sk In aden består i att an
delen som föredrar kabel-
tv ar större bland... 

Kön 

Ålder 

XX» (män) 

Civilstånd - -

Utbildning - -

Språkförståelse XXX) de som förstår finska bätt
re eller båda språken lika 
bra 

Förvärvsarbete XXX) ej förvärvsarbetande och 
heltidsa rbetande 

Skiftarbete - -

Möjlighet att se kabel-
tv under 1 :sta sänd. -per. _ _ 

Konsumtion av kabel-tv 
under 2:dra sänd. -per. - -

XX) Skillnaderna nära signifikanta. p^O. 1-0,05 
XXX) Skillnaderna signifikanta, p^0.05-0.02 

Se appendix om statistisk signifikans. 
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Tabell G DG Åsikt om professionalitet eller lokal anknytning som viktigast i kabel-tv 
i förhållande till olika bakgrundsfaktorer. 

a» Totalt 

Proiessionalitet viktigast 21 

Båda faktorerna lika viktiga 31 

Lokalanknvtning viktigast 49 ̂  

S:a 100 
n=216 

b) I förhållande till olika bakgrundsfaktorer 

Bakgrundsfaktor Statistiskt säkerställd Skillnaden består i att an-
skillnad? delen som anser lokalan

knvtning viktigast är stör
re bland... 

Kön XXX) kvinnor 

Ålder XX) (åldersgrupperna 15-24 år 
och 25-44 år) 

Civilstånd - -

Utbildning - -

Språkförståelse - -

Förvä rv sa rbete XX) (Ej förvärvsarbetande och 
deltidsa rbetandet 

Skiftarbete x\ (ej skiftarbetare* 

X) Skillnaderna nära signifikanta, p=0.2-0.1 
XX) Skillnaderna nära signifikanta. p=0.1-0,05 
XXX) Skillnaderna signifikanta. p=0,05-0,02 

Se appendix om statistisk signifikans. 
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