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Mediestudiets formering
En introduktion

MATS HYVÖNEN, PELLE SNICKARS 

& PER VESTERLUND

Våren 1962 publicerades en studie som väckte viss uppmärksamhet i 
svenska dagstidningar. Den bar titeln Svensk Populärpress 1931–1961 och 
var författad av Göran Albinsson. Han var nationalekonom, anställd på 
Industriens utredningsinstitut, och filosofie licentiat vid Stockholms uni-
versitet.1 Hans bok framstår idag inte som någon särskilt ovanlig under-
sökning. Genom mätningar av upplagor, omfång och innehåll, och  genom 
analyser av tidningspriser och förlagens ekonomiska resultat (vilka rela-
terades till läsekretsens socioekonomiska status), kunde Albinsson visa 
hur läsningen av veckotidningar successivt hade ökat under den under-
sökta trettioårsperioden. De sista två sista åren (1960 och 1961) visade 
dock en skönjbar nedgång – som Albinsson visste att relatera till utbygg-
naden av tevenätet. Studier med liknande metodologi hade gjorts i fram-
för allt USA. Albinsson hänvisade bland annat till tevebolaget NBC:s 
olika publicerade mätningar och analyser, och han refererade dessutom i 
mer allmänna termer till ”amerikanska undersökningar av massmedias 
möjligheter att påverka åsikter, värderingar och beteenden”. Inte minst 
framhölls J. T. Klappers nyligen utkomna The Effects of Mass Communica-
tions som en ”mycket uttömmande sammanställning”.2 

Vid sidan av själva innehållet – som äger intresse för att Albinssons 
studie är relativt tidig i Sverige av sitt slag, och dessutom relaterade olika 
medier till varandra – finns ett par andra skäl att stanna vid skriften Svensk 
Populärpress 1931–1961. Dels kan noteras vilket intryck den gjorde i den 
svenska offentligheten.3 Dels hade undersökningen gjorts på uppdrag av 
bland andra Åhlén & Åkerlunds förlag, vid den tiden den största utgi-
varen av veckopress i landet. Detta var nu inget som påtalades i termer av 
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särskild kritik i pressanmälningarna. Lika självklart som att massmedier 
studerades, tycks det ha varit att medieföretagen själva kunde ansvara för 
att undersökningarna av deras verksamhet utfördes. Att en rapport som 
Albinssons uppmärksammades var del i ett samtida intresse för vecko-
press i allmänhet och för massmedier i synnerhet. Proportionerna kan 
tyckas bakvända; oftast brukar snarare det mer specifika vara av intresse. 
Men i det tidiga 1960-talets Sverige var det inte alltid så. Debatter rasade 
ständigt i offentligheten kring massmedier, kring deras påverkan på 
 publiken, kring deras frihet och ekonomi, och kring deras relationer till 
varandra. Man angrep eller (kanske) berömde mediernas innehåll, kom-
menterade vid enstaka tillfällen formfrågor. Frågorna var likartade – men 
medierna som var föremål för dem syns närmast ha varit utbytbara.4 
Emellertid diskuterades televisionens betydelse ovanligt flitigt, och då 
inte sällan i negativa ordalag: minskade biografbesök, föreningslivets kris 
eller att färre böcker lästes – allt var teves fel.

I en debattartikel om veckopressen kunde exempelvis författaren  Arnold 
Rörling 1961 skriva: ”Veckopressen är en av länkarna i en livsfarlig hals-
kedja – massmediernas klavbindelse. Men ordet massmedium är redan så 
nött att det inte säger oss något. Vi hör det uttalas men det ger oss inga 
associationer – allra minst varslar det om fara. Två olika massmedier vän-
der sig ibland mot varandra likt två solbelysta drabanter. Det är som om 
deras gravitationskraft vore bunden till en och samma källa.”5 Rörlings 
artikel är primärt inte intressant utifrån hans person och ämne – en rela-
tivt välkänd arbetarförfattare och tidningsman i den svenska folkbild-
ningstraditionen publicerar en välskriven essä om förkastlig masskultur. 
Det var en publicistisk genre i tidens anda. Men den är inte bara sympto-
matisk för den intellektuella jordmån som också Göran Albinssons studie 
om veckopressen publicerades i, den citerade passagen ger dessutom in-
täkt för ett par andra iakttagelser av vikt. Dels att begreppet massmedium 
redan var så väl brukat att en högst ordinär svensk kulturskribent kunde 
uttrycka leda vid det, dels att de olika mediernas symbiotiska beroende av 
varandra, en slags mediekonvergens avant la lettre, var en fullt rimlig tan-
ke att hålla för självklar redan 1961. De olika och många massmedierna 
var så väl sammanbundna att de bäst kunde fångas i den agrara metafori-
kens allra strängaste bild, klavbandet som tjudrade boskapen – samhället, 
medborgarna eller publiken – på ett lika bestämt som plågsamt sätt. 

I Albinssons studie Svensk Populärpress 1931–1961 var det framför allt 
televisionen och bilismen som korades till ”populärpressens svåraste 
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 medtävlare om konsumenternas gunst”.6 En slutsats som Arbetets anmä-
lare Erland Törngren valde att formulera om, medtävlarna blev istället till 
”substitut”.7 Där Albinssons rapport var saklig – och enligt flera av anmä-
larna väl så lojal med uppdragsgivaren – lät Törngren den i sin artikel 
utgöra underlag för djupare kulturkritik. Redan rubriken, ”I fördumning-
ens tjänst”, talar sitt tydliga språk. Samtidigt anspelade den på Albinssons 
uppdrag för Åhlén & Åkerlunds och på själva veckotidningarna. Albins-
sons definition av kvalitet – en fråga om produktens anpassning till kon-
sumenternas önskemål – och fyrkantiga handhavande med innehållet i 
tidningarna (som kategoriserades enligt strikt kvantitativa principer), 
blev föremål för flera anmälares löje. Samtidigt gavs studiens systematik 
också beröm, men framför allt tog anmälare den som utgångspunkt för 
egna reflektioner om (mass)kulturens tillstånd.8

Massmedier som problem

Om ordet massmedium redan kring 1960 var uttjatat (eller inte) ska vara 
osagt. Att begreppet då etablerats som en sorts modeord i offentligheten 
står dock bortom allt tvivel.9 Så här i efterhand syns orsakerna varit högst 
manifesta. Aldrig förr hade så många plattformar, baserade på så många 
olika medietekniker, tävlat om människornas tid och uppmärksamhet. 
Där fanns ett uppenbart behov av ett språk som beskrev den moderna 
välfärdsstatens mångskiftande medielandskap – liksom av metoder  genom 
vilka det bäst kunde studeras. En ny terminologi kom inte minst till an-
vändning i alla de häftiga debatter som fördes kring medierna; meto-
derna skulle i sin tur ge tillförlitligt underlag till politiker där medie-
politiska åtgärder föreföll behövas. De ledde – naturligtvis – i sin tur till 
ständigt nya debatter. Etermediemonopolet, presstödet och filmpolitiken 
hörde exempelvis till sakfrågor runt vilka osäkerheten kring det nya 
medie landskapet kretsade. Men i bakgrunden fanns också principfrågor 
av mer tidlöst slag – frågor kring demokrati, moral, frihet, konstnärliga 
värden, kvalitet eller jämlikhet – liksom ett högst tidsbundet maktspel om 
utrymmet i offentligheten.

Mediesamhällets politik tenderade ofta att ta fasta på kommunikatio-
nens formativa funktioner. Kultur och medier kunde ”föra människan 
utöver de gränser hennes värderingar och erfarenheter tidigare satt”, som 
det hette på tidstypiskt manér i en offentlig utredning om ny kulturpoli-
tik 1972.10 Om konst, film eller litteratur kunde fungera som instrument 
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för förändring av individers och gruppers åsikter och attityder, så var det 
massmediernas sak att förmedla dessa instrument på ett rättvist och 
 effektivt sätt. Dessutom hade de till uppgift att förse medborgarna med 
den kunskap de behövde. Men massmedierna kunde också väcka och 
skapa opinion, i förlängningen rent av påverka hela samhällets utform-
ning. De utgjorde därför ofta problem. Om de förmedlade fel kulturella 
instrument, eller fördelade kunskapen ojämnt bland befolkningen fanns 
också ständigt potentiella problem – för samhället, för kulturen eller för 
demokratin; rentav för människan själv. Ställvis innebar de olika medier-
na till och med problem för varandra; de konkurrerade ju per definition om 
medborgarnas uppmärksamhet. I en offentlig utredning från 1977 – där 
den svenska massmedieforskningen inventerades, Forskning om mass medier 
– konstaterades just hur ”massmedieproblemen varit föremål för en allt 
större uppmärksamhet.” Faktum är att ordet ”problem” förekommer på 
nästan hälften av sidorna i denna utredning. ”De problem som fått  största 
uppmärksamheten har gällt mediernas innehåll och användning”, eller: 
”Statens engagemang inom massmediesektorn har blivit omfattande. 
Detta har lett till att en lång rad utredningar har tillsatts för att behandla 
olika massmedieproblem.” Som utredningen konstaterade skrivs det 
”mycket om olika massmedier och olika massmedieproblem” – men det 
handlade alltför ofta om löst tyckande. För att lösa problemen behövdes 
vetenskapliga undersökningar.11 

Massmedieproblemen definierade såtillvida den dåtida forskningen – 
men definierades inte av den. Den gradvisa framväxten av forskning om 
medier är snarare tätt sammanbunden med såväl politisk praktik som 
med mediebranschen i vid bemärkelse – framförallt med tidningarna och 
med etermediemonopolet. Undersökningarna var initialt sällan fria i 
klassisk akademisk bemärkelse; de hade inte sin egen agenda, och styrdes 
näppeligen av ett fritt sökande efter ny kunskap som följde sin egna logik. 
Mediestudier var snarare något som beställdes. De kanaliserades efter-
hand i olika riktningar där medieforskningen över tid formerades i högst 
skilda sammanhang, framför allt i samhälleliga skärningspunkter mellan 
offentlighet, mediebransch, akademi och politik. I korthet framträder det 
kvalificerade studiet av medier i Sverige – och i förlängningen akademisk 
medieforskning – ur ett samhälleligt (och sociokulturellt) behov av att 
förstå de sinsemellan olika (men ofta relaterade)  massmedieproblemen 
som präglade dåtiden. Den nationella medieforskningens formering 
 mellan 1960 och 1980 kan faktiskt delvis ses som en ren effekt av att  politik 
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och mediebransch ville ha bättre underlag vad gällde frågor kring exem-
pelvis mediepåverkan, pressens ägarstrukturer eller mediepublikers sam-
mansättning. Under denna period fanns inte minst en betydande tilltro 
till mediepolitiska instrument för att åstadkomma förändring i en önskvärd 
riktning.

En central och återkommande tanke (och hypotes) i denna bok är där-
för att det akademiska mediestudiet uppstår i ett tämligen diffust gräns-
land mellan bransch, politik och akademi. Som påtalats i bokens förord 
är den nationella medieforskningens historia emellertid ett forsknings-
område som ägnats förvånansvärt lite uppmärksamhet. I den här boken, 
Massmedieproblem – mediestudiets formering, avser vi därför att låta olika 
generationers medieforskare se tillbaka på några formativa skeenden för 
svensk medieforskning under 1960- och 1970-talen. Grundtanken med 
projektet är mediehistorisk; det handlar om att kartlägga medieforsk-
ningens bakgrund, som kanske inte är okänd men knappast karterats på 
ett mer fullständigt sätt och därför riskerar att glömmas bort. Dessutom 
ger en sådan mediehistorisk genomgång ökad förståelse av varför den 
samtida medieforskningen ser ut som den gör – och kanske i vilken rikt-
ning den borde förändras.

Under senare år har bristen på medieveteskaplig historisering påtalats 
från flera håll.12 Genom åren har det också förekommit en del nationella 
tillbakablickar. Många av dessa har (naturligt nog) utgått från disciplinen 
medie- och kommunikationsvetenskaps interna ämnesutveckling, och i 
första hand hållit sig på ett slags inomakademiskt plan.13 Medieforskning-
ens konsolidering i Sverige under 1960- och 1970-talen är dock långt ifrån 
någon inom-akademisk historia. Tvärtom. Som den här boken visar är 
bilden långt mer komplicerad – och fascinerande. Att reducera medie-
studiets formering till en fråga om medie- och kommunikationsveten-
skapens framväxt (eller filmvetenskapens för den delen) är därför att 
 missa poängen med denna bok. De centrala frågorna handlar inte om hur 
universitetsämnen och forskningsdiscipliner etableras (även om vi givet-
vis också ägnar dessa uppmärksamhet), utan framför allt hur ett medie-
landskap i förändring uppbådar en bred samhällelig och diskursiv aktivitet 
– inom myndigheter, i politiken, i mediebransch och i den offentliga de-
batten, samt på universiteten. Som vi redaktörer skriver i bokens efterord 
är kopplingen till vårt eget samtida medielandskap bara alltför uppenbar. 

Det är därför relevant att i lika hög grad betrakta forskningen och dis-
kussionen kring medier som del av mediernas nationella historia – som att 
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se den som en del av akademins. Denna typ av mediehistoriska studier – 
med dess bredare utblick på tangerande och överlappande fält, institu-
tioner och aktörer – syftar till att komplicera och problematisera utveck-
lingen snarare än att beskriva den i enkla, linjära termer. Att medieunder-
sökningar initialt inte sällan beställdes av en rad större eller mindre insti-
tutioner (utanför universiteten) – som departement, arkiv, försvarsmakt, 
medieföretag eller opinionsinstitut – ligger just i linje med ett sådant 
synsätt. Den snabba medieutvecklingen och studiet av densamma var helt 
enkelt olika sidor av samma mynt. Adderar man att mediesituationen 
samtidigt kontinuerligt diskuteras i offentligheten av landets intellek-
tuella, då framträder en än mer komplex mediehistoria där akademin inte 
sällan befann sig på marginalen. De citerade och refererade anmälning-
arna av Göran Albinssons studie om svensk populärpress utgör bara ett 
axplock av synnerligen initierade inlägg i den dåtida offentliga medie-
diskussionen. 

Massmedieproblemen var dock lika genomgående som återkommande. 
Att man i medierna på ett ofta ganska självupptaget sätt diskuterade de 
offentliga kanaler man uppträdde i är kanske inte förvånande; att man 
ideligen gjorde det på ett nästintill självspäkande sätt framstår som mer 
överraskande. I kulturlivet innebar skvalradion eller populärpressen pro-
blem för konsten och litteraturen vars attraktivitet hotades. Televisionen 
innebar i sin tur problem för folkbildningen, vars deltagare försvann och 
förvandlades till en (påstådd) passiv mediepublik. Och i politiken blev 
pressens problem partiernas problem – deras språkrör hotades. Här hade 
den nya medieforskningen en uppgift. Den skulle lösa dessa mediepro-
blem. Frågan är emellertid vad den dåtida medieforskningen definierade 
som sina studieobjekt – det vill säga, som medier – samt vad som definie-
rades som forskning. Om det fanns högst olika uppfattningar. Och nästan 
lika många svar.

Masskommunikation 
– i seminarierum och spalter

När Kjell Nowak 1963 publicerade översikten Masskommunikations forsk-
ning i Sverige var den inledningsvis nämnda Göran Albinssons Svensk Popu-
lärpress 1931–1961 en av de många titlar som listades. Precis som  Albinsson 
sorterade Nowak sitt material enligt kategoriserande principer. Albins-
sons egen bok indexerades följaktligen under kategorin 1.29, där ettan 
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stod för strukturella förhållanden, tvåan för kategorin ”kanal” (i detta fall 
veckopress) och nian för ”övrigt”. Klassificeringssystemet hade som en 
utgångspunkt ”den numera klassiska modell över kommuni kations pro-
cessen” med leden kommunikator, meddelande, kanal och mottagare som 
framgångsrikt hade använts av amerikanska forskare.14 Ovanför de fyra 
kategorier som de fyra leden fick bilda hos Nowak, formerades en två-
delad huvudgruppering i ”Strukturella förhållanden” respektive ”Kom-
munikationsprocessen och dess effekter”. Under de fyra kategorierna 
gjordes sedan ytterligare grupperingar utifrån ”det insamlade materia-
lets” – det vill säga forskningens – karaktär. Här återfanns rubriker som 
”strukturdata om medias innehåll” (under ”Strukturella förhållanden”, 
”Kanal”), ”allmänna data om mottagargrupper” (under ”Strukturella för-
hållanden”, ”Mottagare”), ”generella effekter av olika media” (under 
”Kommunikationsprocessen och dess effekter”, ”Kanal”), ”meddelandets 
tekniska utformning” (under ”Kommunikationsprocessen och dess effek-
ter”, ”Meddelande”) eller ”reaktioner för speciellt slags media innehåll” 
(under ”Kommunikationsprocessen och dess effekter”, ”Mottagare”, ”Ef-
fektstudier”).15 

Det hela var kanske inte alltför överskådligt. Men totalt kunde Nowak 
i sin undersökning ändå konstruera 37 olika rubriker av detta slag att 
sortera in den svenska forskningen under. Nowaks studie byggde på en 
enkät – på flera sätt stilbildande för denna typ av medieforskning – som 
hade sänts till ett sextiotal institutioner av olika slag. Dels sådana som 
sorterade under akademin, företrädelsevis institutioner för företagseko-
nomi, pedagogik, sociologi och statsvetenskap vid universiteten, men 
också från akademin fristående institut. Exempel på det senare var just 
Industriens utredningsinstitut där Albinsson verkade, liksom Sveriges 
Radio och Militärpsykologiska Institutet. Där fanns också mindre, fri-
stående aktörer som opinionsbyrån Mediaforskning i Norrviken eller 
Inter-test Marketing AB i Solna. En offentlig utredning som 1960 års 
radioutredning kunde få plats, liksom Personaladministrativa rådets eller 
Kooperativa förbundets verksamheter. 

Vad som är mer anmärkningsvärt är att Nowak definierade masskom-
munikationsforskning från en tämligen strikt beteendevetenskaplig före-
ställningsram. Således exkluderades ur översikten i explicita ordalag 
forskning om massmedias historiska, politiska, sociala samt tekniska och 
ekonomiska förhållanden, liksom ämnen som journalistik, pressetik, cen-
surförhållanden och tryckfrihetsfrågor.16 Att estetiskt inriktad forskning 



20

om massmedier, inom exempelvis ämnen som konsthistoria, litteratur-
vetenskap eller teatervetenskap, inte var aktuella i sammanhanget tycks 
därtill varit så självklart att det inte ens behövdes nämnas eller för den 
delen preciseras. Vad gällde mediet film återfanns därför bara ett par av 
blivande professor Leif Furhammars tidiga seminarietexter om film-
åskådandets effekter från Uppsala universitets pedagogiska institution – 
men inga skrifter publicerade av andra blivande professorer i ämnet, som 
de vid tiden ytterst produktiva filmhistorikerna Rune Waldekranz och 
Gösta Werner. Inte heller listade Nowak annan filmlitteratur av estetisk 
eller historiskt slag. Det framstår som förvånande, inte minst eftersom 
filmen var ett medium som ingående studerats under mycket lång tid i 
landet.  

Som en konsekvens av ovanstående påtalade Nowak forskningsfältets 
ringa resurser; på de granskade institutionerna hade masskommunika-
tionsforskningen oftast en sidoställning. Undantagen var forskning kring 
politisk opinionsbildning som utfördes på den statsvetenskapliga institu-
tionen vid Göteborgs universitet samt vid Beredskapsnämnden för psyko-
logiskt försvar. Ändå framstår masskommunikationsforskningen vid 
denna tidpunkt som relativt livaktig, detta trots Nowaks snäva definition 
och den korta tidsperiod som var föremål för under sökningen. I den 
 annoterade bibliografin finns faktiskt drygt 200 olika projekt, under-
sökningar eller publikationer listade.17 Det rör sig om inventeringar och 
opinionsundersökningar, men också om experimentell grundforskning 
och vetenskapliga översikter med internationella ut blickar. Att Nowak 
använt sig av framför allt amerikanska förebilder för sin översikt var 
 uppenbart, likaså tycks de forskningstraditioner som de svenska forskar-
na arbetade i ha varit i huvudsak amerikanska. Att  Nowaks handledare, 
ekonomen Karl-Erik Wärneryd, samma år publicerade Amerikansk mass-
kommunikationsforskning: Några intryck från en studieresa framstår som ett 
tecken i tiden.18

Vid forskningsinstituten och på de statsvetenskapliga, pedagogiska, 
psyko logiska, sociologiska och företagsekonomiska institutionerna under-
söktes alltså antingen masskommunikationens strukturella förhållanden – det 
vill säga ”studier vilka behandlar de enskilda komponenterna i kommu-
nikationsprocessen var för sig utan anknytning till en given kommunika-
tionsprocess” – eller själva kommunikationsprocessen.19 I alla fall enligt den 
strikta kategoriseringen i Kjell Nowaks digra översikt. Här föreligger en 
diskrepans som är helt central för det nationella mediestudiets tillblivelse, 
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för i tidskrifternas essäer, på kultur- och ledarsidor, var man mest intres-
serad av att diskuterat just sådana aspekter av masskommunikationen 
som inte räknades till kommunikationsområdets vetenskapliga bas. Det 
vill säga massmediernas historiska, politiska, sociala samt tekniska och 
ekonomiska förhållanden, liksom ämnen som journalistik, pressetik, cen-
surförhållanden och tryckfrihetsfrågor. Massmedier var långt ifrån den 
enda företeelse som kom att hanteras i den samhällsvetenskapliga forsk-
ningsvind som på gott och ont svepte in över Sverige på 1960-talet. 
 Nowak var bara en av många forskare för vilka detta samhällsvetenskap-
liga raster var den självklara förståelseramen för forskning om vilka sam-
hällsfenomen det än kunde gälla. De pålitliga undersökningstekniker och 
metoder som traditionellt kännetecknat naturvetenskap, medicin eller 
teknik nådde nu inflytande i helt nya sammanhang, och det moderna 
samhällets planering krävde ju säker kunskap även inom sådana fält som 
likväl skulle kunnat tillhöra den humanistiska bildningstraditionens sfär. 
I det skarpa ljus som ständigt föll på mediefrågorna i debatt och dags kritik 
flockades dock intellektuella från akademi och parnass. Tankarna om 
massmediernas faror och lockelser kunde säkert prövas med nya  rationella 
metoder, men de var minst lika tacksamma att växla in i olika kulturkri-
tiska eller ideologiska analystraditioner. Det var som om den forskning 
som då etablerats och pågick om masskommunikation och den allmänna 
kritiska diskursen om masskultur och mediesamhälle kom att utgöra två 
skilda fält – eller åtminstone strävade åt två olika håll. Fälten kunde delvis 
ha samma deltagare men dess riktningar var av diametralt motsatt art. 

Om inte annat är detta ett faktum som tydligt går att utläsa ur alla de 
debattböcker om massmedier som kommer i en strid ström från ungefär 
1960 och framåt. Och det går att iaktta ännu tydligare i den än stridare 
samtida strömmen av debatt- och kulturartiklar i dagstidningar och tid-
skrifter. Det var emellertid täta skott mellan seminarierummen och spal-
terna. När Expressens Carl-Adam Nycop i november 1960 till  exempel 
diskuterade de krav som ställdes på teve som ”masskommunikations-
medel” vad gällde formfrågor – det vill säga den utstrålning och det bild-
språk som den lilla rutan krävde – fanns ingen masskommunikations-
forskning i ämnet att hänvisa till.20 I mängder av andra artiklar om liknan-
de innehållsrelaterade mediefrågor, och om andra perspektiv som etiska 
eller sociala mediefrågor, lyste hänvisningarna till kommunikationsforsk-
ningen också ofta med sin frånvaro. Däremot kunde intellektuella och 
forskare skolade i andra fält än den gryende kommunikationsforskningen 
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flitigt uttala sig om medieinnehåll, samt om de samhälleliga förändrings-
processer som massmedierna var en så central del av.   

När en skolskjutning i Västsverige blev en riksnyhet i mars 1961, och 
dådet hänfördes till gärningsmannens beundran för teves westernfilmer, 
borde masskommunikationsforskning ha funnits att hänvisa till.21 Rub-
riker i Nowaks sammanställning som ”Motivationella personlighets-
variabler”, eller de fyra underkategorierna till ”Effektstudier”, ger i alla 
fall vid handen att så kunde ha varit fallet. Men den forskningen var helt 
osynlig i det tjugotal ledarartiklar som på olika sätt diskuterade frågan om 
teves – och westerngenrens – farlighet.22 Däremot utbröt i dyningarna av 
tragedin en smärre debatt mellan sakkunniga sociologer och psykologer, 
där Ulf Himmelstrand angrep de röster som mot bakgrund av forskning 
om barn och teve ville friskriva Bröderna Cartwright och liknande program 
från skuld i det inträffade. Om en undersökning inte lyckades finna belägg 
för att våld i teve hade inverkan, fanns enligt Himmelstrand två möjliga 
tolkningar – antingen att den förmodade effekten inte fanns, eller att 
undersökningens metoder inte varit tillräckligt känsliga för att avläsa 
 effekten. Och den första tolkningen var alldeles för oförsiktig. Dessutom 
menade Himmelstrand att även om ingen omedelbar påverkan på be-
teenden från teve kunnat spåras, fanns forskning som visade att mediet 
likväl kunde ”forma tittarnas verklighetsbild”.23 Frågan var bara hur den 
här typen av forskning skulle tolkas och användas. Emellertid kunde här-
vidlag behovet av ytterligare forskning påtalas. ”Vi måste helt enkelt veta 
mer om massmediesamhället”; det behövdes ”experter som vet något om 
hur människor reagerar inför bilder och ljud”, menade exempelvis Gun-
nar Hallingberg på Expressens kultursida.24 Andra, som Sven Stolpe, tyck-
te sig dock redan veta fullt tillräckligt: ”när massmedierna började spela 
med sin förföriska suggestionsapparat, ryckte i tomrummet in alla dessa 
bilder av skjutande, misshandlande och brutal manlighet”.25

Citatskärvorna ur mediedebatten kring denna skolskjutning våren 
1961 är symptomatiska. Att massmediers effekter var ett angeläget ämne 
var helt uppenbart. Att tycka och tänka om mediers påverkan med ut-
gångspunkt i moral, etik eller smak var emellertid en gammal verksamhet. 
Diskussioner kring Nick Carter-litteratur och biografeländet är två exem-
pel på närmast identiska frågeställningar om mediepåverkan som turnera-
des i offentligheten redan ett halvt sekel tidigare. Stolpes aversion mot 
massmediernas ”förföriska suggestionsapparat” var i så måtto bara en 
variant på den ”vita diskurs” som präglade offentlighetens syn på medier 
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kring 1900.26 Det nya var möjligen de anspråk på systematiserat kun-
nande som stundtals syntes i 1960-talets mediedebatt. Samt klyftan mellan 
de med kommunikationsvetenskapliga ambitioner och den bildade skri-
bentkretsen. 

Detta är nu inte någon hisnande upptäckt – detta att deltagare i en 
 offentlig kultur- och samhällsdebatt gärna värderar, analyserar och tolkar 
efter eget skön, utan att hänvisa till auktoriserad forskning. Det in-
tressanta är att massmediefrågorna visst diskuterades av forskare i den 
svenska offentligheten. Men att det uppenbarligen tycktes gå lika bra – 
om inte bättre – att diskutera samma frågor utan att besitta kommunika-
tionsvetenskaplig kompetens (utan snarare annan akademisk dito). Som 
i fallet Albinsson kunde de bildade mediekritikerna visserligen gärna 
tänka sig att använda en studie som underlag, därtill var dess saklighet 
optimal. Men exemplet Albinsson tycks ganska ensamt, dessutom använ-
des hans siffror mest för egna resonemang. Och när det gällde mediernas 
föregivna farlighet var kanske, som en ledare om ”våldsprogrammen” i 
teve i Skånska dagbladet 1962 föreslog, opinionsbildning från ”de kultur-
medvetna intellektuella” effektivare mot ”utväxterna i TV-programmen” 
än ”den ’vetenskapliga’ statistiken”. Den senare skulle sannolikt viftas 
bort av teve-ledningen som ”’gamla tiders förmyndaranda’”.27   

Man kan fundera över varför den masskommunikationsforskning som 
man med utgångspunkt i Nowaks sammanställning kan förutsätta ändå 
existerade i det tidiga 1960-talet inte synliggjordes mer i offentligheten 
– samt hur den påverkade de sätt som mediestudiet formerades framöver 
i Sverige. Var den marginaliserad inom de olika institutionella sam-
manhang där den bedrevs? Eller låg den metodologiskt för långt från 
opinionsbildarnas och de resonerande essäisternas diskursiva praktik? 
 Eller var den forskning som fanns helt enkelt irrelevant för de frågor som 
intresserade offentlighetens mediedebattörer? De kulturmedvetna intel-
lektuella var ju långt ifrån någon homogen skara, det visar flera av de 
debatter som pågick om medier under det tidiga 1960-talet. Där kunde 
de olika sidorna i en diskussion om monopol eller konkurrens i etern 
bägge bygga sina resonemang på värdeprinciper och räkna in deltagare 
som den unge Uppsalafilosofen Armas Lappalainen.28 Där kunde konst-
historikern Nils-Gunnar Hökby i Gefle Dagblad i en sammanfattande kri-
tisk recension av några aktuella böcker om tevepolitik se hur ”aktuella 
TV-problem” kunde diskuteras med såväl sociologisk ambition som med 
kulturpolitisk blick.29 Där kunde mäktiga tidningsmän som statsvetaren 
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Herbert Tingsten, litteraturvetaren Olof Lagercranz eller filosofen Gun-
nar Fredriksson regelbundet diskutera sina respektive tidningars affärer 
såväl som pressfrågor i gemen. Debatterna präglades långt ifrån av någon 
sämja, och – värt att notera i sammanhanget – de präglades lika lite av den 
masskommunikationsforskning som så sakteliga höll på att etableras. 
Snarare drev man rent av ibland gäck med en ny forskning vars resultat 
mest tycktes belysa självklarheter. 

Just detta faktum fick forskarna Olof Hultén och Dan Lundberg vid 
Handelshögskolans Ekonomiska forskningsinstitut att sommaren 1966 
gå till angrepp på den alltmer frekventa mediekritiken. Deras exempel var 

Lennart Weibull uppmärksammar oss redaktörer på att den kanske vanli-
gaste kritiken mot samhällsvetenskapliga medieforskare var deras triviala 
slutsatser. I andra utgåvan av boken Press, radio, tv: En bok om massmedia i 
dagens samhälle från 1973 citerade Stig Hadenius och Lennart Weibull lite 
själv ironiskt en dagsvers av Alf Henrikssons i Dagens Nyheter 29/5 1970.
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Barbro Backbergers nyutkomna bok, Det förkrympta kvinnoidealet, men 
den tjänstgjorde mest som exempel på de ”svepande generaliseringarna 
om hur massmedia […] påverkar sina konsumenter” som hade blivit allt 
vanligare.30 Problemet med Backbergers analys var enligt Hultén och 
Lundberg metoden. Hon – och en rad andra mediekritiska författare – 
utgick från en tolkande innehållsanalys och drog därifrån slutsatser om 
mediernas effekter, alltmedan medieforskningen så tydligt visat att ”före-
ställningen om den passive mottagaren […] inte visat sig hållbar”.31 Inne-
hållsanalys kunde i vissa fall ha berättigande enligt Hultén och Lundberg 
– exempelvis för att påvisa brister i litterär standard – men för att under-
söka hur massmedia fungerade i det moderna samhället var det publik-
undersökningar som var den adekvata metoden.

När tidningen Arbetarbladet ett år tidigare, i januari 1965, lät rubriken 
”Massmedieforskare som vill vara profet” toppa sin kultursida handlade 
det emellertid inte alls om massmedieforskning som noggrant undersök-
te publiker. Artikeln var skriven av bibliotekarien Hans-Olof Olsson och 
beskrev en forskning som sökte ”bortse från det som [medierna] förmed-
lar, och nå fram till varje mediums specifika form, och se hur den påverkar 
samhället och människorna”.32 Artikeln var en lång anmälan av Marshall 
McLuhans, Understanding Media: The Extensions of Man som kommit ut 
året innan. Olsson beskrev McLuhans (numer välkända, men den gången 
nya) vision om den globala byn som ”en science fiction-dröm”, men fann 
trots alla hugskott åtskilliga stimulerande tankar att ta fasta på. När Ols-
son ett par år senare i samma tidning återkom till McLuhan i en anmälan 
av den lättsammare uppföljaren The Medium is the Massage (1967), kunde 
han se tillbaka på hur den bok han varit först i landets dagspress om att 
anmäla numer citerades ”så snart massmedia debatterades”.33

Medieforskning 
– i utredningar och humaniora

Den offentliga diskussionen om medier handlade ofta om deras effekter – 
detsamma gällde hos McLuhan såväl som i den anglosaxiska forskartradi-
tion som Nowaks översikt definierade som masskommunikationsforsk-
ning. Men McLuhan arbetade i en akademisk tradition med helt andra 
ideal än de (förment) precisa och statsvetenskapligt influerade undersök-
ningarna. I korthet var McLuhans grundfrågor långt mer kongruenta 
med och snarlika dem som debatterades i offentligheten (samt förstås 
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inom den slags humanistiska medievetenskap han själv tillhörde): Vad 
innebar nya medier för de kulturer de springer upp i? Hur påverkade 
medier varandra? Hur stod ett nytt medium i samklang med människans 
perception? Med hennes kropp? Med hennes föreställningsvärld? Följer 
man McLuhan framstod det som om medierna genererade vad som var 
tänkbart i olika historiska situationer. Inte främst så att mediers innehåll 
påverkade våra åsikter och attityder i specifika ämnen, utan snarare att 
olika mediala apparaturer och teknologier utgjorde förutsättningar för 
hur människan tänkte om och uppfattade världen.

Den amerikanska effektforskningens influenser var såtillvida alls inte 
självklara i tänkandet kring och studiet av medier. De må ha lagt grunden 
för en viss inriktning av mediestudier i Sverige – men långt ifrån alla. 
Mc Luhans svepande och impressionistiska historieskrivning tycktes exem-
pelvis slå an långt mer i den kulturella offentligheten än de mer instru-
mentella metoder med vilka exempelvis politiska opinioner mättes. Med 
andra ord framstår det redan här i skarven mellan 1960- och 1970-tal som 
uppenbart att medier kunde studeras på åtminstone två högst olika sätt, 
schablonmässigt uppdelat i en deskriptiv (och kvantifierbar) samhälls- 
veten skaplig tradition samt i en mer spekulativ och idébaserad huma nis-
tisk forskningstradition. Denna dubbelhet kom framöver att prägla medie-
studiets formering i Sverige – på gott och ont. Den gjorde att samhälls-
vetenskapligt orienterade medieforskare och humanister intresserade av 
medier kunde uppfatta det som att de var verksamma inom skilda världar. 
Ställvis var det samma medier som studerades med snarlika fråge ställ-
ningar, men filmvetare utbildade på litteraturvetenskapliga institutioner 
under 1970-talet hade inte mycket gemensamt med masskommunika-
tionsforskare på statsvetenskapliga institutioner. Vice versa gällde förstås 
också.

Kjell Nowaks Masskommunikationsforskning i Sverige kan i så måtto både 
betraktas som ett medievetenskapligt pionjärarbete, liksom en lika tydlig 
som tidig exponent för den mer samhällsvetenskapliga varianten av 
medie studier. Tar man fasta på hypotesen att mediestudier i Sverige upp-
står i skärningspunkten mellan mediebranschen och dess offentligheter, 
medie- och kulturpolitikens behov filtrerat genom utredningsväsendet, 
samt akademins nymornade intresse för medier på såväl samhällsveten-
skapliga som humanistiska fakulteter (en uppdelning som härrör från 
mitten av 1960-talet), så innehöll denna färgglada triptyk förstås en rad 
olika ideal och skiftande förhållningssätt till massmediesamhället. I den 
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här boken återkommer till exempel en mängd offentliga utredningar som 
mediehistoriskt referensmaterial. Tvivelsutan utgör dåtidens medierela-
terade SOU:er – och de var i sanning många utredningar, vilka publice-
rade en veritabel flod av rapporter och delbetänkanden34 – den tydligaste 
exponenten för hur medier beskrevs, studerades, behandlades och (möj-
ligen) borde regleras inom den realpolitiska sfären under perioden mellan 
1960 och 1980. Som flera av kapitlen i boken visar kom den offentliga 
utredningsverksamheten att bli en närmast högoktanig motor för utveck-
lingen och institutionaliseringen av den nationella medieforskningen.35 
Materialet är dock för omfattande för att beskrivas i denna introduktion 
(varför vi på nästa uppslag snarare visar fram bredden på utredningar). 

Pressutredningen 1963 var vid sidan av 1960 års radioutredning den 
första av fler än femtio offentliga utredningar om massmedier (som delvis 
politiska problem) vilka statsmakterna tillsatte under de två decennier 
som följde. De resulterade i två betänkanden som publicerades precis efter 
varandra, Radion och televisionens framtid i Sverige SOU 1965:20/21, och 
Dagstidningarnas ekonomiska villkor SOU 1965:22.36 De handlade bägge om 
massmedier, men var sinsemellan mycket olika och refererade bara ställvis 
till andra medier än de som utreddes. Pressutredningen frågade sig bland 
annat vilken roll ”dagstidningarna har för den politiska åsiktsbildningen. 
Ibland framföres sålunda uppfattningen, att denna betydelse är ringa och 
att andra media, främst televisionen, är avgörande för opinionsbildning-
en.”37 Men i övrigt stod där inte speciellt mycket om teve.

I begynnelsen var snarare tidningsdöden – vilket var den direkta orsaken 
till pressutredningen – och tillkomsten av den är därför speciellt intres-
sant, inte minst eftersom den visar på den intrikata relationen som förelåg 
mellan medieoffentligheten och den politiska maktapparaten. Pressutred-
ningen 1963 framstår i så måtto som ett viktigt incitament till det upp-
levda behovet av kunskap om massmedier, samt till uppvärderingen av jour-
nalistikens betydelse i ett demokratiskt samhälle – allt grundlagt i den 
förskräckelsens insikt som de massiva nedläggningarna av dagstidningar 
i det tidiga 1960-talet förde med sig. Att journalistiken uppfyllde viktiga 
samhällsfunktioner framstod redan då som en allmän sanning. Till skill-
nad från veckopressen, skvalradion och skräplitteraturen var dagspressen 
ingen av de farligare länkarna i massmediernas klavband. 

Det var framför allt nedläggningen av göteborgska Ny Tid hösten 1963 
som var en vattendelare i rapporteringen av ”tidningsdöden” (som den 
upprepade företeelsen av nedlagda tidningar då började kallas). Dittills 





Medierelaterade SOU:er publicerade mellan 1960 och 
1980 (sammanlagt 57 stycken, här ovan i kronologisk 
ordning). I den här boken återkommer en mängd offent-
liga utredningar som mediehistoriskt referensmaterial. 
De många medierelaterade utredningarna utgjorde, 
som flera av kapitlen i boken visar, en motor för utveck-
lingen och institutionaliseringen av den nationella 
medieforskningen.
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hade det främst varit små landsortstidningar som gått under, och de tan-
kar på offentligt ekonomiskt stöd till tidningar som börjat ventileras 
framställdes oftast som en ogörlig reform. ”Hur skulle tidningar som är 
beroende av statliga subventioner kunna utföra sin samhällskritiska upp-
gift”, frågade sig exempelvis Östergötlands Dagblads anonyme ledarskribent 
hösten 1962.38 Men med den drastiska avvecklingen av Ny Tid, vilken 
aviserades i november 1963 och raskt kommenterades på ledarplats i fler-
talet svenska tidningar, togs frågan mer på allvar.39 Dels från socialdemo-
kratisk press – där nedläggningen av denna västsvenska tidning, som  varit 
en av arbetarrörelsens största, ledde till kritik av LO:s prioriteringar, men 
också till försiktiga röster för offentliga stödåtgärder.40 Dels från liberalt 
håll där exempelvis en röst som Upsala Nya Tidning på ledarplats visserli-
gen kunde se det olyckliga i att ett så betydelsefullt ”språkrör” lades ned, 
men samtidigt såg det som orimligt att bristerna i LO:s tidningspolitik 
skulle lösas med statliga stödåtgärder.41 I Expressen formulerade man sig 
på ledarplats mer drastiskt: ”I en ny tid med nya kommunikationer och 
nya media är det inte orimligt att även pressens struktur påverkas. Vi lever 
i en förändringens värld. Ett evigt liv för varje tidning är inte inskrivet i 
naturens ordning.”42 

Det dröjde faktiskt inte längre än en vecka efter att nedläggningen av 
Ny Tid aviserats innan statsminister Tage Erlander lät meddela att en 
utredning för att undersöka huruvida staten borde ”vidtaga åtgärder för 
att främja en fri opinionsbildning” skulle tillsättas. Redan i slutet av 
novem ber 1963 kunde därför en rad tidningar på ledarplats kommentera 
nyheten. Norrländska Socialdemokraten (NSD) pekade på hur motståndet 
mot presstöd bottnande i en samfälld publicistisk ”onyanserad känsla av 
att varje slags beroende till staten skulle binda det fria ordet”. Men man 
framhöll också vilket stöd pressen var för staten – till exempel under bered-
skapsåren – när det gällde kungörelser och allmän samhällsinformation.43 
Man behövde alltså inte hemfalla åt ideella hänvisningar till behovet av 
fri demokratisk pressdebatt som motiv till offentligt stöd till pressen från 
statens sida. Men främst stod pressen nu inför en ”hård strukturomvand-
ling”, det fanns i landet fler tidningar än vad ”marknaden orkade bära”.44 
NSD:s argument är symptomatiska. I den liberala pressen tycks den ”onyan-
serade” publicistiska känslan ha dominerat; mer eller mindre skarp kritik 
mot Erlanders utredningsinitiativ kunde iakttas överlag. I A-pressen syn-
tes en mer försiktigt positiv förhoppning på ett statsstöd utformat med 
hänsyn till publicistiken. Med Arbetets ledarskribents ord: ”De eventuella 
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åtgärder som en utredning kan komma att rekommendera måste således 
baseras på att de inte på något vis träder tidningarnas frihet att tycka och 
tänka vad de vill för när.”45

Initiativet till pressutredningen 1963 framstår i ljuset av den offentliga 
debatten om nedläggningen av Ny Tid ha varit lika mycket politiskt som 
publicistiskt genererat. Kanske var det helt enkelt så att Erlander hade 
större möjligheter att tillsätta utredningar – än att påverka LO eller A-
pressens ledning. Under alla förhållanden kom slutbetänkanden från både 
pressutredningen 1963 och 1960 års radioutredning att bli centrala doku-
ment för mediestudiets formering i Sverige (vilket är uppenbart i flera av 
kapitlen i denna bok). Vid sidan av de offentliga utredningarnas sakliga, 
men inte sällan intrikat resonerande prosa, fanns när det gällde synen 
på medier under 1960-talet en återkommande dragkamp mellan den 
 nowakska beteendeforskningens ideal och den ideologiskritiska vänster-
opinionen, vilken mot decenniets slut alltmer präglade och satte agendan 
i offentligheten. Därtill förekom också mer estetiskt färgade studieideal 
där vissa medier, framför allt film, i ökande omfattning började att be-
traktas som (uttryck för) både konst och ideologi. För att göra bilden 
kring mediestudiets nationella formering mer fullödig måste Nowaks 
 genomgång och det offentliga utredningsväsendets syn på medier därför 
kompletteras med den mer humanistiskt färgade medieforskning – med 
mycket olika karaktär (och inte sällan kombinerande estetiska och ideolo-
giska frågeställningar) – som från mitten av 1960-talet och under 1970-
talet utvecklades inom delar av litteraturvetenskapen, filmvetenskapen, 
musik- och konstvetenskapen (som fram till 1970 hade ämnesbeteck-
ningen konsthistoria). För att göra framställningen än mer komplex kom 
denna tradition ofta att hämta näring ur olika mer eller mindre ideologi-
kritiska sätt att betrakta medieinnehåll och mediekulturer – det vill säga, 
ungefär samma inspirationskällor som präglade delar av den offentliga 
mediediskussionen. Idéutbytet var betydande, och bekräftar åtminstone 
delvis den här bokens hypotes. I den ideologiskt färgade antiamerikanska 
tidsandan fanns dessutom europeiska rötter att anamma och knyta an till 
(snarare än strikt amerikanska). 

I boken Politik och film satte sig exempelvis Leif Furhammar och Folke 
Isaksson för att filmhistoriskt gå igenom en rad propagandistiska filmer. 
Att boken publiceras 1968 är symptomatiskt; ambitionen var att studera 
hur filmmediet och biografen hade använts som medel för politisk påver-
kan under 1900-talet. Den blev en framgång och hyllades i dagspressen 
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som en av de främsta filmböcker som någonsin publicerats i Sverige. I den 
samtida vänstervågen föreföll all film avspegla stämningar och ström-
ningar i samhället. Filmen levde inte i något ”upphöjt och sublimt 
oskuldstillstånd”, påtalade författarna. All film hade ”en politisk inne-
börd, medveten eller omedveten, uppenbar eller fördold”. I de framsynta 
slutorden lanserades därtill en träffande beskrivning av den politikens 
medialisering avant les mots, som det nya tevemediet föreföll ge upphov till 
i samtiden. Politiken utspelade sig inte längre främst på filmduken, mena-
de författarna; genom en medial uppgradering var det istället i teve-
apparaten hemmavid som politiken blivit ”en föreställning att regissera 
– i tv-rutan och i väljarnas huvuden.” Televisionen, skrev Furhammar och 
Isaksson

har befäst sin ställning som den politiska informationens kanal 
framför andra. Politikerna har fått chansen att föra ut ideologierna 
via ett medium som förenar intimitet med massverkan. De primi-
tiva politiska föreställningarnas tid borde vara förbi och följas av 
saklighetens era. Men mediet formar budskapet – somliga säger att 
det är budskapet – och med tv har kravet blivit starkare än någonsin 
att politiken ska vara dramatisk, ungdomlig, charmig, fotogénique. 
Idéerna måste göras bildmässiga: tv-bild – skenbild. [---] Den poli-
tiska ritualismen flyttar från biograferna in i tv.46 

Furhammar och Isaksson anspelade här inte bara på McLuhans välkända 
devis. Begreppet ”skenbild” hämtades från Daniel J. Boorstins studie om 
samhälleliga ”pseudobilder” som översatts till svenska samma år. Politik 
och film kan därför betraktas som en del i ett ökat diskursivt och estetiskt 
intresse för de moderna massmediernas relation till ideologi och politik 
– men från andra utgångspunkter än de stats- och beteendevetenskapliga. 
Här var det snarare estetiskt-historiska frågeställningar som stod i fokus. 
Genom teve var det dessutom uppenbart att filmen framstod som ett 
historiskt medium; Politik och film gav därför upphov till ett antal histo-
riska studier om filmpolitik. 1971 publicerade exempelvis Erik Skoglund 
en historisk genomgång av den svenska filmcensuren. Den följdes några 
år senare, 1976, av Arne Svenssons avhandling, Den politiska saxen, som 
studerade biografbyråns tillämpning av den utrikespolitiska censurnor-
men under framför allt andra världskriget.47 

Dessa böcker om film behandlade detta medium utifrån politiska per-
spektiv vilka ämnesmässigt egentligen inte var så olika de studier inom 
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effekt- eller opinionsforskning som medieintresserade samhällsvetare 
 ägnade sig åt. Ändå framstår de som väsensskilda. Eftersom ett flertal 
kapitel i denna bok ägnar sig åt medie- och kommunikationsvetenskapens 
bakgrund, finns det skäl att explicit påminna om att mediestudiets forme-
ring i Sverige även inbegriper helt andra mediala synsätt och vetenskaps-
områden. Framför allt filmvetenskapens etablering framstår som centralt, 
inte minst eftersom det (om man bortser från litteratur- och konsthisto-
ria) var den första massmedierelaterade forskningsdisciplinen som insti-
tutionaliserades i Sverige.48

Här finns dock inte utrymme för (eller intresse av) att gå igenom  denna 
mer humanistiska forskningstradition i detalj, men om man schematiskt 
listar medieforskningens nationella noder, så framträder vid sidan av de mass-
kommunikationsvetenskapliga universitetsnoderna också ett tämligen 
omfattande nätverk av humanistiskt medierelaterade akademiska forsk-
ningsmiljöer och institutioner (se illustration i Lennart Weibulls kapitel).

Redan 1965 skapade litteraturvetaren Ingvar Holm ämnesdisciplinen 
Drama-Teater-Film vid Lunds universitet, och 1970 tilldelades Rune 
Waldekranz landets första professur i filmvetenskap vid Stockholms uni-
versitet. På dessa lärosäten var det humanistiskt färgade mediestudier som 
satte dagordningen; i korthet handlade det om ”en historisk-estetisk- 
filosofisk forskningsinriktning”.49 Till denna inriktning bör man också 
räkna den lundensiska pressvetenskapen, vilken var utpräglat historiskt 
orienterad och även den hade rötter i 1960-talet som en underavdelning 
till litteraturvetenskapen i Lund.

Vid sidan av film- och pressvetenskapen fanns det också inom den 
svenska konstvetenskapen under 1970-talet ett visst intresse för bilden 
som massmedium. Rune Hassners studie (och utställning), Bilder för mil-
joner: Pressfotografi och bildreportage under 100 år från 1977 är ett exempel, 
konstvetenskapen vid Uppsala universitet ett annat. I den miljön fanns 
en strävan efter att vidga det konstvetenskapliga studiet i en sorts medie-
riktning, mot helt andra former av bildvetenskap. Thomas Hård af Seger-
stads disputerade exempelvis 1974 på avhandlingen Dagspressens bildbruk: 
En funktionsanalys av bildbruket i svenska dagstidningar 1900–1970, och fram-
för allt Lena Johannessons arbeten etablerade där framöver explicit medi-
ehistoriska synsätt på bildsamhällets framväxt. Boken Den massproduce-
rade bilden: Ur bildindustrialismens historia från 1978 behandlade exempel-
vis, med såväl mediehistoriska som kulturantropologiska perspektiv, det 
moderna bildsamhällets tillkomst under 1800-talet – något som Johan-
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nesson också skrev om i avhandlingen Xylografi och pressbild: Bidrag till 
trägravyrens och den svenska bildjournalistikens historia (1982).50 Man kan 
därtill notera att vid Göteborgs universitet, vars statsvetenskapliga insti-
tution som påtalats under 1970-talet var ledande inom den samhälls-
vetenskapliga grenen av den tidiga medieforskningen,51 så var det långt 
ifrån bara statsvetare som ägnade sig åt massmedier. Litteraturvetaren – 
och massmediedebattören – Gunnar Hallingberg skrev redan 1965 en bok 
om radioteatern, disputerade 1967 på avhandlingen Radiodramat: Svensk 
hörspelsdiktning – bakgrund, utveckling och formvärld, och författade 1973 
 läroboken Massmediekunskap.52 Musikvetenskapen vid samma universitet 
utmärkte sig dessutom under 1970- och tidigt 1980-tal för sitt återkom-
mande intresse för musikmedier samt medieformer där musik framstod 
som centralt. Philip Tagg disputerade bland annat på avhandlingen 
” Kojak” – 50 seconds of television music (1979). Det var framför allt under 
professor Jan Lings överinseende som musikvetenskapen öppnade upp 
för populärmusikens genrer och för musiksociologiska perspektiv, vilka 
bägge aktualiserade medieaspekter på musik. Alf Björnbergs arbeten var 
exempelvis tidigt centrerade kring populärmusik och televisuell musik-
underhållning, som den samförfattade boken Schlagerns mystik (1980) och 
avhandlingen En liten sång som alla andra: Melodifestivalen 1959–1983 (1987). 
Att den sedermera nationellt tongivande medie- och kulturvetaren Johan 
Fornäs disputerade i musikvetenskap i Göteborg 1985 framstår som 
symptomatiskt.53 

A- och B-forskning

Vid sidan av de stora medierna press, radio och teve, fanns alltså en mass-
produktion av film, bild och musik värd att studera. Den var medieöver-
gripande, och kunde iakttas över olika plattformar och teknologier. Nu 
kunde stundom den samhällsvetenskapliga vinden skönjas även i de 
 humanistiska disciplinerna, de traditionellt historiska disciplinerna teo-
retiserades och metodologiserades. När konsthistoria blev konstveten-
skap, och litteraturhistoria blev litteraturvetenskap, gavs plats även för 
studiet av estetik och ideologi i det nya medielandskapet. Men om den 
nya masskommunikationsforskningen hämtade sin näring från nordame-
rikanskt håll, vände sig den nya humanistiska mediekritiken hellre till 
kontinentens tänkare, inte minst till de tyska. Några av Frankfurtskolans 
tänkare (samt närbesläktade idéer) hade introducerats för en svensk läse-
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krets under sextiotalet; från Hans Magnus Enzensbergers medieessäer i 
Avantgardets dilemma (1964) till Bo Cavefors bokförlags urval av Walter 
Benjamins medierelaterade artiklar (från 1930-talet) i samlingsvolymen 
Bild och dialektik (1969).54 Året före kom därtill Herbert Marcuses Den 
endimensionella människan, i vilken frågan ställdes om man verkligen  kunde 
”skilja mellan massmedier som instrument för information och under-
hållning och som medel för manipulation och indoktrinering”.55 Flertalet 
av dessa studier passade som hand i handske för den ideologikritiska väns-
teropinionen, men man kan också, för det första, betrakta delar av Frank-
furtskolans publikationer som ett slags förvetenskapliga alster kring mass-
mediesamhället effekter på människor. I jämförelse framstår de emellertid 
som väsensskilda från den amerikanska effektforskningen (även om delar 
av Frankfurtskolan emigrerade före andra världskriget och påverkade den 
senare forskningstraditionen). I en genomgång av den tyska medieveten-
skapens historia har Rainer Leschke just betonat denna sortens ”vor-
wissenschaftliche Auseinandersetzung” som en central aspekt av hur 
medie- respektive kommunikationsvetenskap i Tyskland utvecklats åt två 
helt olika håll.56 

För det andra gav Frankfurtskolans tänkare implicita impulser till att 
betrakta massmediesamhället i sin helhet och inte hemfalla åt studier av 
enbart enskilda medieformer. Redan i sin programmatiska artikel ”Tra-
ditionelle und kritische Theorie” från 1937 hade Max Horkheimer påtalat 
att kritisk teori (till skillnad från så kallad borgerlig teori) syftade till att 
ge en helhetsbild av samhället.57 Den tanken var ständigt återkommande 
inom den kritiska medieteorin, vilken generellt syftade till att analysera 
hur en mängd olika medieformer satte medborgarna under ett slags sam-
hälleligt och social tryck – om så i kapitalistiskt hänseende som kon-
sumenter, eller i propagandistisk avseende (som efter Gleichschaltung i 
Nazityskland). I korthet, hävdade den kritiska medieteorin att dåtidens 
massmedier (dagspress, fotografi, illustrerad press, radio och film) med 
tilltagande intensitet under mellankrigstiden åstadkom en unison medie-
dynamik – ett Medienverbund – i form av en dominerande (och manipu-
lativ) kulturindustri och samhällslogik som styrde medborgarna,  antingen 
kommersiellt eller ideologiskt.

Från en svensk horisont finns det skäl att dröja något vid detta euro-
peiskt förvetenskapliga mediestudium, dels eftersom den här typen av 
idéer fick en renässans i skarven mellan 1960- och 1970-tal58, dels efter-
som det på ett snarlikt sätt i Sverige vid denna tidpunkt ofta fanns en 
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ambition att ta ett samlat grepp om alla massmedier. En sammanhållen 
medieforskning med övergripande perspektiv var faktiskt en återkom-
mande retorisk figur i ett flertal sammanhang. ”Att sträva efter en forsk-
ning som berör samtliga medier och inte endast endera press, eller radio 
och tv”, hette det exempelvis i en skrivelse från Massmedieforskningsut-
redningen (MMFU) 1976: ”Konstlade gränser inom området hindrar 
[ofta] den nödvändiga jämförelsen mellan medier.”59 Viljan att inkludera 
flera (och olika) medier i komparativ bemärkelse var inte minst ett åter-
kommande drag i flera av tidens offentliga medieutredningar; det gällde 
såväl 1960 års radioutredning, som 1972 års pressutredning och 1974 års 
radioutredning. Där beklagades till exempel att forskningen koncentre-
rats till etermedieområdet och till de stora tidningarna. 

Frågan togs även upp i den för den här boken centrala Massmedieforsk-
ningsutredningen, som påbörjade sitt arbete i mitten av 1970-talet under 
ledning av Stig Hadenius. I betänkandet, Forskning om massmedier som 
publicerades 1977, framhölls just i avsnittet om utredningens bakgrund 
att tidigare rapporter och utredningar beklagat att medieforskningen ”i 
allt för hög grad [varit] koncentrerad till enskilda ’kanaler’ som tv, radio 
eller press trots att det i allmänhet var mest fruktbart att studera mass-
mediesituationen i dess helhet. Ett annat problem var – enligt press-
utredningen [1974] – att institutionsuppdelningen inom universiteten 
inte var ägnad att gynna en allsidig massmedieforskning. De problem
som behöver lösas kräver i allmänhet en flerämnesgrundad behandling 
och tvär vetenskaplig metodik som är svår att praktisera i nuvarande sys-
tem.”60 

Det var just systemet som föreföll orsaka dessa problem; och då inte 
bara inom universitetssektorn. Samma stuprörstänkande präglade också 
utredningsväsendet som sådant, dikterat som det var av Regeringskansliet 
och rådande departementsstruktur. Om medieforskningen föreföll splitt-
rad – hade det alltså också andra orsaker. Här räcker det med att erinra 
sig ett PM som utbildningsdepartementets dåvarande medieexpert Harry 
Schein skickade till utbildningsminister Ingvar Carlsson 1971: ”Det finns 
en filmutredning, en litteraturutredning, en massmediautredning, press-
stödsutredning, etc. Dessutom håller jag på med kabel-TV. Är det riktigt 
att på detta sätt isolera frågorna från varandra? Krävs det inte en sam-
manhängande informations- och kommunikationspolitik?”61 

Massmedieforskningsutredningen pläderade i olika sammanhang väl-
taligt för en samlad medieforskning (om än med vissa restriktioner). Den 
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ger i retrospektiv inte bara en auktoriserad översikt som få andra forsk-
ningsämnen var förunnad. Den visar också det gryende ämnets samhälle-
liga status. I takt med att ”behovet av en mera omfattande och bättre 
organiserad massmedieforskning visat sig allt starkare”, inte minst i sam-
band med andra offentliga utredningar om exempelvis press eller eter-
medier, hade beslut alltså fattats av regeringen om att inte bara utreda 
själva mediernas och deras organisation – utan också granska vilken forsk-
ning som bedrevs om medierna och hur den var organiserad.62 Av de totalt 
1 533 betänkanden som lades fram som statens offentliga utredningar 
under 1960- och 1970-talen rörde faktiskt bara tio stycken särskilda forsk-
ningsfält – det var forskning kring lantbrukets och skogsbrukets  respekti ve 
om råden, näringslära, farmaceutisk forskning, pedagogik, beteendeveten-
skaplig arbetslivsforskning, kriminologisk forskning, energiforskning, 
försvarets forskning – och medieforskning. 

Kontexten ger vid handen att det kanske inte främst var medieforsk-
ningens inomakademiska dignitet som forskningsfält vilket gjorde det in-
tressant för statsmakterna. Följer man Jürgen Habermas tredelade modell 
över vetenskaperna är det uppenbart att det var de empiriskt-analytiska 
vetenskaperna, och framför allt handlingsvetenskaperna som gavs egna 
utredningar.63 Det tredje av Habermas fält – de historisk-hermeneutiska 
vetenskaperna – är helt frånvarande inom de forskningsfält som utreddes 
under perioden i Sverige, medan forskning som sökte efter lagbunden-
heter (särskilt lagbundenhet som stöd för ett administrativt eller tekniskt 
ingripande i samhället) dominerade listan. Hos Habermas var de tre 
veten skapliga fälten parallella med tre samhälleliga sfärer – arbete, makt 
och språk. Arbetet och makten gick i hand med empiriskt-analytiska 
 vetenskaper och handlingsvetenskaper, medan språket och de historiskt-
empiriska vetenskaperna delade sfär. Det är kanske inte så överraskande 
att finna makt och arbete i det allmänna utredningsväsendets intressesfär 
– men det är lika svårt att bortse från tanken hur forskningen samtidigt 
skulle anpassas till administrationen. Alla de utredda områdena hörde till 
de samhällsnyttiga, inget till de klassiska vetenskapliga disciplinerna. 
 Således stärks ytterligare hypotesen om det nationella mediestudiets for-
mering i skärningspunkten av politikens, samhällsförvaltningens och 
mediebranschens respektive sfärer.

I den här introduktionen till boken Massmedieproblem har denna hypo-
tes varit en central nod i beskrivningen av hur mediestudiet i Sverige 
gradvis formerats. En annan genomgående tanke är hur gränsen mellan 



Minnesanteckning från Massmedieforskningsutredningens första 
möte vid Göteborgs universitet. Jörgen Westerståhl föreslog ett 
”enkelt klassificeringssystem för massmedieforskningen”.
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en samhällsvetenskaplig och en humanistisk studietradition i denna grad-
visa process skiftat karaktär, hur den ibland synts vara en suddig chimär 
för att i nästa stund framstå som en skarp skiljelinje. Givet skrivningen 
– och önskemålet – i utredningen, Forskning om massmedier om en fler-
ämnesgrundad medieforskning, som potentiellt kunde överbrygga skillnaden 
mellan den samhällsvetenskapliga och humanistiska medieforskningen, 
är därför ett par avslutande iakttagelser gällande MMFU:s utredningsproto-
koll på sin plats för att söka skönja huruvida en sådan eftersträvansvärd 
medieforskning ens var möjlig. Protokollen ger vid handen att det rådde 
delade meningar om den saken. Å den ena sidan är det svårt att i MMFU:s 
utredningsprotokoll se tydliga markörer för sådana heterogena forsk-
ningsperspektiv, snarare höll de sinsemellan olika medieforskare som 
kom till tals i diverse hearings gärna fast vid sina egna utgångspunkter. 
Men å den andra sidan, eftersom de för ordförande Hadenius var önsk-
värda, återkom ständiga propåer för just sammanhållna flermediala, lik-
som multidisciplinära, forskningsperspektiv. Hadenius framhöll exempel-
vis på MMFU:s första möte med sin ”expertgrupp” i mars 1976 att ”sällan 
har samspelet mellan medier studerats. Här föreligger vita fält i forsk-
ningen. För statsmakterna som har att fatta beslut som syftar till eller 
förutsätter ett samspel mellan olika medier måste forskningen ses som 
högst otillräcklig.”64 

Men när utredningens första protokollförda möte hölls två månader 
tidigare på den statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, 
föreslog Jörgen Westerståhl ett närmast försåtligt ”enkelt klassificerings-
system för massmedieforskningen. [---] A-forskning = huvudsakligen 
massmedieforskning. B-forskning = delvis massmedieforskning”. Det var 
en klassificering som knappast gynnade en allsidig massmedieforskning. 
Snarare delades den upp i ett tydligt A- och B-lag. 

Och om det inte var nog så framgick av samma protokoll att Wester-
ståhl även påpekade, beträffande den ”institutionsenkät” som MMFU 
tänkte sig att skicka ut för att inventera landets medieforskning – och det 
precis efter att Hadenius påtalat att ”flera historiker sysslar med direkta 
massmediefrågor” – att ”den humanistiska och den historiska massmedie-
forskningen [inte borde] tas med i analysen”. Eventuella kommande för-
slag om finansiering av medieforskning skulle bara komma samhälls-
vetarna till del, kan man tänka sig – ”den humanistiska forskningen har 
andra forskningsfonder att gå till”.65 Med dagens akademiska Sverige som 
fond kan detta nog lätt tolkas in i den samhällsvetenskapliga dominansen 
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över humaniora, men under 1970-talet kunde samhällsvetenskapen 
 fortfarande erfaras som ett nyare – och i vissa avseenden svagare – fält. 
Visser ligen med kraftig vind i seglen, men ändå i kraft av traditionen i 
visst underläge mot en ännu stark humanistisk forskning.

Att åstadkomma en sammanhållen medieforskning visade sig med an-
dra ord vara svårt; A skulle alltid komma att föregå B. Ur MMFU-proto-
kollen kan utläsas att mycken möda ägnades åt att definiera vad som 
egentligen var ”massmedieforskning”, och inte minst att definiera bort 
sådant som inte var det. Om Kjell Nowak femton år tidigare avgränsat 
masskommunikationsforskning utifrån en tämligen strikt beteendeveten-
skaplig föreställningsram, var synsätten nu kanske vidare – men defini-
tionsivern kvarstod.66 Svaren växlade emellertid, och berodde faktiskt helt 
på vem MMFU talade med. När utredningskommittén gästade PUB på 
Sveriges Radio påpekade exempelvis Cecilia von Feilitzen (som då var 
verksam som forskare där) att ”forskning rörande grammofonskivor och 
böcker” borde tas med i utredningens forskningsinventering. När det 
framkom att så inte var fallet, menade hon kritiskt att ”avgränsningen av 
forskningens inriktning var både underlig och felaktig”.67 Men när MMFU 
besökte Handelshögskolan och Ekonomiska forskningsinstitutet var för-
hållandet det motsatta; Karl-Erik Wärneryd framhöll där med emfas att 
den estetiska medieforskningen borde tas ”bort liksom viss teknisk forsk-
ning”.68 Allt medan Stig Hadenius, som ju visserligen önskade sig en sam-
manhållen och flerämnesgrundad medieforskning, inte ville inkludera 
”film-, teater- och litteraturforskning”– för då kunde allt ”till slut bli 
massmedieforskning”. I det färdiga betänkandet från 1977 skulle mass-
medieforskning visserligen på relativt öppet manér komma att definieras 
som ”ett sökande efter kunskap och idéer på vetenskaplig nivå med mass-
medier som studieobjekt”.69 Men i argumentationen bakom definitionen 
framstår dock perspektiven som snävare. Dels genom bestämningen av 
de studerade medierna – att massmedieforskning primärt handlade om 
press, radio och teve hade redan utredningens direktiv slagit fast – och 
dels genom forskningens innehåll och kvalitet.70 Visserligen kunde andra 
medier än de tre primära massmedierna omfattas, men då skulle forsk-
ningen avse mediala aspekter. Som exempel anfördes hur forskning om 
litteratur för att klassas som massmedieforskning skulle avse frågor om 
spridning och konsumtion av böcker. Följaktligen kunde analyser av 
pressens, radions eller televisionens innehåll klassas som massmedie-
forskning, men inte analyser av massproducerade och masskonsumerade 
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böckers eller filmers innehåll. Ett slirigt mediebegrepp lurade här – som 
fortsatt att gäcka medieforskningen. Samtidigt var det inte tu tal om att 
det i betänkandet givetvis måste ”anges vad vi vill, hur vi definierar mass-
medieforskning, så att det står helt klart vad det är för typ av forskning 
man önskar stödja”.71 Frågan är dock om det blev ett av utredningens 
resultat.

Om boken

Det skulle dröja mer än ett decennium innan en forskningsdisciplin och 
ett universitetsämne med massmedier i fokus till fullo hade etablerats i 
landet. Hadenius utredning var bara ett av många steg på vägen. Denna 
ämnesetablering ligger också utanför denna boks undersökningsområde. 
Snarare utgör MKV-ämnets förhistoria – som ju MMFU är en del av – en 
av många aspekter på 1960- och 1970-talens intensiva upptagenhet med 
att undersöka och problematisera det samtida medielandskapet. Som 
framgått i det föregående, och som framgår framgent av bokens kom-
mande tretton kapitel, är denna upptagenhet allt annat än entydig. Visst 
finns tydliga mönster att skönja – som frekvensen av olika offentliga och 
enskilda uppdragsgivares önskemål om ökat mediekunnande, eller som 
den ställvisa akademiska dragkampen mellan samhällsvetenskap och 
 humaniora vad gällde metoderna för att nå detta kunnande. Dessa över-
gripande mönster får dock inte skymma att mediestudiets landskap var 
lika heterogent och mångfacetterat som själva (mass)medielandskapet. 
Det kunde exempelvis vara alltför lätt att se alla de olika forskare som 
städslades i Sveriges Radios publikforskningsavdelning, eller inom alla 
olika medieutredningar, som styrda teknokrater eller som experter med 
lojalitet mot uppdragsgivaren som ledstjärna snarare än kritiskt tänkande 
eller fritt kunskapssökande. Detta var naturligtvis långt ifrån fallet. Lika 
gärna kunde även alla de beställda undersökningarna färgas av såväl den 
mediekritiska offentlighetens radikalitet som av akademins omutbarhet. 
Snarare tar alltså dessa kontextuella mönster formen av ett raster inom 
vilket en rad aktörer sökte förstå och hantera ett lika krångligt, smutsigt 
och rörigt mediesystem som dagens. Lika svåröverblickbart – men på ett 
annat sätt. Var tid har sina mediesystem, sammanflätade av teknologier, 
geografiska kommunikationer, vardagsvanor och den administrativa 
maktens rutiner och verktyg. Om de två här undersökta decennierna 
präglas av den parallella samexistensen av många olika massmedier, torde 
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medie- och kommunikationsvetenskapen lika skarpt präglas av den kon-
text där ämnet föds.

Den slags mediehistoria som förmedlas i denna bok har därför ambi-
tionen att ge en bred utblick över tangerande och överlappande fält, 
 institutioner och aktörer runt mediestudiets formering i Sverige. Det 
 gemensamma studieobjektet som kunskapsproduktionen kring medier 
utgör kan förstås belysas med många olika utgångspunkter och från 
många olika perspektiv – vilket också återspeglas i den bredd och mång-
fald som bokens olika bidrag rymmer. Tillsammans ger också bokens 
 kapitel en mångfacetterad bild av de komplexa processer som rubriken 
”mediestudiets formering” försöker fånga. 

Boken arbetar med fyra olika perspektiv på mediestudiets formering 
och dessa har också fått bilda bokens fyra delar: ”Institutioner”, ”Medie- 
och kommunikationsforskningens tillblivelse”, ”Andra perspektiv” samt 
”Medieforskning i offentligheten”. Dispositionen är inte bara en lämplig 
kategorisering av hur de medverkande i denna bok tagit sig an uppgiften 
att studera massmedieproblemen och mediestudiets formering i den hän-
delserika perioden från 1960 till 1980. Den korresponderar dessutom med 
det av Westerståhl föreslagna klassificeringssystemet för massmedieforsk-
ningen från 1976. Följaktligen kan de olika delarna, vid sidan av den som 
särskilt fokuserar institutionella perspektiv inte bara betecknas som ”A-
forskning” respektive ”B-forskning” – utan kanske också som ”C-forsk-
ning”. 

Bokens inledande del har alltså fått namnet ”Institutioner”. Dess två 
bidrag behandlar två för den framväxande medieforskningen högst cen-
trala institutioner. I sitt kapitel om mediestudiets infrastruktur studerar 
Pelle Snickars upprinnelsen till Arkivet för ljud och bild – en viktig pus-
selbit i forskningens infrastruktur kring det nationella mediestudiets 
framväxt. Fokus ligger på förhistorien kring, diskussionen om och själva 
etableringen av arkivet. Anna Edin gör i sitt bidrag en tillbakablick på hur 
man inom ramen för en stark svensk public service-tradition betraktade 
och studerade den problematiska etermediepubliken. Edin resonerar 
kring den centrala frågan vilken slags publikforskning som bedrevs inom 
den egna public service-verksamheten, det vill säga inom SR/PUB – en av 
de mest centrala och kontinuerliga institutionerna i den tidigaste svenska 
medieforskningens historia.

Bokens andra del, ”Medie- och kommunikationsforskningens tillblivel-
se”, rymmer tre bidrag som på mer inomvetenskapligt manér behandlar 
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forskning och utbildning inom det tidiga medievetenskapliga området. 
Denna ”A-forskning” – för att återknyta till Westerståhl – närmar sig 
frågan om MKV-ämnets utveckling på olika sätt. Lennart Weibull ger 
inledningsvis en fyllig belysning av vägen mot ett fält med egen ämnes-
identitet. Här beskrivs och diskuteras kampen för att etablera masskom-
munikation, och senare medie- och kommunikationsvetenskap, liksom 
journalistik, som acceptabla och normala fält för utbildning och forskning 
– med professurer, forskarutbildning och grundutbildning. I en personligt 
hållen betraktelse över informationslinjens framväxt i Sundsvall ger 
 Håkan Lindhoff en mångfacetterad bild av hur ett kunskapsområde  kunde 
växa fram och definieras inte bara genom forskning och teoriutveckling, 
utan också av yrkesmässig praxis och av grundutbildning för dem som vill 
in i yrket. Frågan för Annika Egan Sjölanders bidrag är på vilket sätt 
medie- och kommunikationsvetenskapen har formerats som en tvär-
vetenskaplig disciplin – samt vilka innebörder begreppet har givits över 
tid. I en fallstudie går Egan Sjölander igenom ämnesöversikter där MKV 
definieras och diskuteras, samt gör en närläsning av ett antal tjänste-
tillsättningsprocedurer inom MKV vid Umeå universitet. 

Bokens tredje del, ”Andra perspektiv”, rymmer sådana förhållningssätt 
som går utanför medie- och kommunikationsvetenskapen. Denna ”B-
forskning” (med Westerståhl) riktar blicken mot andra fält där mass-
medieproblemen också aktualiserades eller där andra typer av medie-
studier formerades. I Leif Furhammars bidrag görs ett försök att rekon-
struera vad det var som hände under de händelserika åren på 1960-talet 
då det akademiska filmstudiet började ta form i Sverige. Kapitlet är en 
personlig, vad Furhammar själv benämner ”egocentrisk”, betraktelse 
över tillblivelsen av filmvetenskapen som universitetsämne. Därefter 
 undersöker Johan Jarlbrink i sitt kapitel ett bokstavligt massmediepro-
blem, nämligen diskussioner bland såväl historiker som statsvetare om 
hur man metodologiskt skulle hantera den stora mängden pressmaterial 
i empiriska studier. Jarlbrink frågar sig också vilka konsekvenser centrala 
aktörers teori- och metoddiskussioner, samt hanteringen av pressmateria-
let, fick för forskningen. My Klockar Linder studerar i sin tur relationen 
mellan begreppen kultur och massmedia i 1970-talets nya kulturpolitik. 
Hon diskuterar hur massmedierna förhandlades och begreppsliggjordes 
som en del av ett kulturpolitiskt område och vidare hur detta medverka-
de till områdets utformning. Och i det avslutande kapitlet i denna del tar 
Mats Björkin upp 1970- och det tidiga 1980-talets datordebatt och dator-
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forskning i syfte att kartlägga några aspekter av de närmast profetiska 
förutsättningarna för datoranvändning i mediala sammanhang. Fokus 
 ligger på datorn som samhällsfråga och på det faktum att datorn – nästan 
– fördes in i den dåtida svenska mediediskussionen och forskningen.

I den fjärde och sista delen av boken följer så fyra bidrag som på olika 
sätt studerar medieforskningen i offentligheten och i politiken. Om vi 
drar Westerståhls klassificeringssystem till sin spets kan denna del, vars 
bidrag inte riktigt passar in i varken den samhällsvetenskapligt influerade 
medieforskningen eller i den mer humanistiska, beskrivas som en sorts 
”C-forskning” i gränssnitt mellan akademi och offentlighet. Mats Hyvö-
nen presenterar i sitt bidrag en studie av den mediekritik som formulera-
des i debattböcker mellan åren 1965 och 1975. I denna period utgjorde 
fackboken i pocketformat ett viktigt medium för den växande mediekri-
tiken och Hyvönen presenterar och diskuterar ett axplock av dessa med 
utgångspunkt i vilka problem som formuleras samt vilka lösningar på 
problemen som presenteras. I centrum för Louise Wallenbergs kapitel 
finns Harry Schein – en central person både som aktör och som objekt för 
de svenska massmediernas utveckling. Här är det emellertid Scheins para-
doxala roll som celebritet – offentlig person eller kändis, som mediekriti-
ker och medieexpert – som diskuteras. Även i Per Vesterlunds bidrag är 
Harry Schein central. Här diskuteras dock inte celebriteten Schein utan 
mottagandet av och debatten kring Scheins många olika utspel i medie-
debatten som mediepolitiker och medieutredare. I bokens avslutande 
 kapitel belyser Lars Nord hur förhållandet mellan politik och medie-
forskning förändras i perioden mellan 1960 och 1980. Särskild uppmärk-
samhet ägnas hur det politiska systemets syn på massmediestudiet och 
medieforskningen i Sverige förändrades.

Noter

1. Göran Albinsson (född 1927) skulle senare under decenniet bli verkställande 
direktör för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) innan han 1974, nu 
under namnet Göran Albinsson Bruhner, tillträdde som redaktör på Svenska Dag-
bladets debattsida Brännpunkt. Sent doktorerade han vid Göteborgs universitet 
med avhandlingen Dagspressens politiska ekonomi (1998), och har till dags dato pu-
blicerat fyrtiotalet titlar som samhällsdebattör och forskare. I och med sina olika 
positioner i akademins, näringslivets och publicistikens skilda sfärer utgör han i 
sig ett slående exempel på den svenska medieforskningens lika gränsöverskridan-
de karaktär.
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2. Göran Albinsson, Svensk populärpress 1931–1961 (Stockholm: Industriens ut-
bildningsinstitut, 1962), 44.

3. Omfattande anmälningar var införda i bland annat Arbetaren 14/6, Kvällsposten 
17/6, Stockholms-Tidningen 5/7 och Expressen 24/7 – alla från år 1962.

4. Se exempelvis Tommy Gustafsson & Klara Arnberg, Moralpanik och lågkultur: 
Genus- och mediehistoriska analyser 1900–2012 (Stockholm: Atlas, 2013), 36f.

5. Arnold Rörling, ”Vad speglar veckopressen?”, Norrländska socialdemokraten 
16/11 1961. Artikeln trycktes också i Västerbottens Folkblad 11/11 1961, i Smålands 
Folkblad 2/12 1961, och i Ny Tid 8/5 1962.

6. Albinsson, 94. 
7. Erland Törngren, ”I fördumningens tjänst”, Arbetet 14/6 1962. 
8. Se även Anders Hallström, ”Har vi obegränsad aptit på veckopress eller in-

träffade en vändpunkt 1960”, Kvällsposten 17/6 1962. 
9. En sökning på begreppet ”massmedier” i Kungliga bibliotekets databas av 

digitaliserad svensk dagspress bekräftar bilden. Före 1960 figurerar enbart ett fåtal 
träffar – efter desto fler. Kring 1968 fullkomligen exploderar diskussionen om 
massmedier i dagspressen; bara det året återfinns fler än 270 artiklar bland de tio-
talet dagstidningar som KB till dags dato digititaliserat. Se vidare – http://tid-
ningar.kb.se/?q=massmedier (senast kontrollerad 15/8 2015). Noterbart är att den 
internationella diskussionen är snarlik; massmedier är ett efterkrigstidsbegrepp 
– även om man bör förlägga ett alltmer frekvent bruk av termen ”mass media” 
cirka två årtionden tidigare än i en svensk kontext. Gör man exempelvis en enkel 
sökning på ”mass media” i Google Ngram Viewer – som listar ordfrekvens i de 
miljoner böcker som Google digitaliserat – så stiger kurvan brant från och med 
mitten på 1940-talet till cirka 1975 för att sedan plana ut. Se vidare – https://books.
google.com/ngrams (senast kontrollerad 15/8 2015).

10. SOU 1972:66, Kulturrådet: Ny kulturpolitik, Nuläge och förslag, 180. 
11. SOU 1977:11, Forskning om massmedier: Betänkande av massmedieforsknings-

utredningen, 17, 12, 17, 21.
12. Ett av de främsta exemplen är en antologi där medievetenskapens historia 

belyses ur både kritiska perspektiv och genom minnestexter: The history of media 
and communication research: Contested memories, red. David W. Park & Jefferson Poo-
ley (New York: Peter Lang, 2008). I Sverige har Lars Lundgren lyft perspektivet 
i en utvidgad anmälan av Park och Pooleys antologi. Lars Lundgren, ”’You know 
nothing of my work!’ Tankar om medie- och kommunikationsvetenskapens his-
toria”, Nordicom-information, nr 3, 2011, 75–81.

13. Ett exempel är antologin Mångfald i medieforskningen utgiven i samband med 
Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforsknings 25-års jubileum 
2002, där flera texter har tillbakablickande perspektiv, Mångfald i medieforskningen, 
red. Ulla Carlsson (Göteborg: Nordicom, 2003). Ett annat exempel är Göran  Bolins 
och Michael Forsmans översiktsartikel, som tar ett brett grepp på ämnets  utveckling 
vad gäller såväl forskning som grundutbildning. Fokus ligger dock i hög grad på 
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perioden efter 1980. Göran Bolin & Michael Forsman, ”Medien- und Kommunik-
tionswissenschaft in Schweden: Zergliederung oder Ko-Existenz?”, Montage, nr 1, 
2000.

14. Kjell Nowak, Masskommunikationsforskning i Sverige (Stockholm: Företags-
ekonomiska forskningsinstitutet, 1963), 14. 

15. Ibid., 48f. 
16. Ibid., 13. 
17. Undersökningen avsåg främst material från 1957 och framåt. Att nämna en 

exakt siffra för antalet undersökningar är svårt. Nowak själv kvantifierar inte 
 materialet, och dess karaktär är av så varierande slag – här finns olika tittarunder-
sökningar hos Sveriges Radio, seminarieuppsatser av doktorander och trebetygs-
uppsatser från universiteten sida vid sida med opinionsundersökningar och tid-
ningsstatistik – att en kvantifiering inte syns särskilt meningsfull. Summan av 
antalet poster utgör under del 1 (”Masskommunikationens strukturella förhål-
landen”) 118 poster, och under del 2 (”Kommunikationsprocessen”) 106 poster. 

18. Nowak, 20ff. Karl-Erik Wärneryd, Amerikansk masskommunkationsforskning: 
Några intryck från en studieresa (Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm, 1963).

19. Nowak, 15ff. 
20. Carl-Adam Nycop, ”Närbilderna TV:s styrka”, Expressen 6/11 1960. 
21. Se exempelvis artiklar om händelsen i Aftonbladet den 5/3, 6/3, 7/3 och 8/3 

1961. 
22. Se exempelvis Arbetarbladet 8/3 1961, Dagen 8/3 1961, Kvällsposten 6/3 1961, 

Ny Dag 8/3 1961, NSD 8/3 1961 eller Svenska Dagbladet 9/3 1961. Oavsett om ledar-
skribenterna som i Kvällsposten inte alls såg ”anledning att kommentera ur generell 
synvinkel”; som i Dagen, såg ”verkan av, att en ungdom kunde påverkas till ett 
svårt brott”; eller som i Arbetarbladet menade att generella utsagor om mediers 
inflytande visserligen inte gick att göra men att ”landets ungdomsorganisationer 
och ideella sammanslutningar borde samla sig […] för att skapa en mer medveten 
opinion om stil, smak och idealbildning”, var resonemangen fria från anspråk på 
kunnande om medier. Resonemangen följde snarare (som detta urval av citat tyd-
ligt exemplifierar) med självklarhet ideologiska ställningstaganden inför de even-
tuella massmedieproblemen. 

23. Ulf Himmelstrand, ”Våld i TV”, Stockholms-Tidningen 13/3 1960. 
24. Gunnar Hallingberg, ”Bevisen saknas – vi behöver TV-forskning”, Expressen 

9/3 1961. 
25. Sven Stolpe, ”Tankar om Kungälv”, Göteborgs-Posten 18/3 1961. 
26. Inom ramen för en övergripande receptionshistorisk forskning om film i 

svensk dagspress har Jan Olsson lanserat begreppet ”den vita diskursen” som be-
teckning på det officiella mottagandet av tidig film. Här förelåg en distinkt boskill-
nad mellan uppskattandet av den icke-fiktiva filmen, verklighetsbilderna som var 
filmmediets sanna mission, och ett pejorativt nedvärderade av spelfilmen med dess 
underhållningsorienterade syndfullhet. För en diskussion, se Jan Olsson, ”Svart på 
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vitt: Film, makt och censur” Aura, nr 1, 1995. Standardverket om den låga detek-
tivlitteraturen är Ulf Boethius, När Nick Carter drevs på flykten: Kampen mot ”smuts-
litteraturen” i Sverige 1908–1909 (Stockholm: Gidlund, 1989).

27. Osignerad ledare, ”Våldsprogrammen i TV”, Skånska Dagbladet 1/5 1962 
28. Armas Lappalainen, ”Television och kultur”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-

tidning 9/8 1962. Debatten fördes i flera tidningar sensommaren och hösten 1962 
och ställde företrädelsevis liberaler mot en sinsemellan heterogen skara av social-
demokrater, kulturkonservativa och frikyrkliga. Andra namn att nämna från del-
tagande debattörer var Per Ahlmark och Paul Lindblom. 

29. N-G Hökby, ”Fakta och debatt om TV”, Gefle Dagblad 17/11 1962. 
30. Olof Hultén och Dan Lundberg, ”Massmedia som maktfaktor”, Svenska 

Dagbladet 23/7 1966. 
31. Ibid. 
32. Hans-Olof Olsson, ”Medieforskare som vill vara profet”, Arbetarbladet 26/1 

1965. 
33. Hans-Olof Olsson, ”Massmedias hårda bandage”, Arbetarbladet 10/5 1967. 

Nästa anmälan av Understanding Media kom först den 1/4 1966 i Dagens Nyheter, 
”Gutenberg av Gorillorna” av Lars-Olof Franzén. 

34. På Nordicoms webbsida över medierelaterade SOU:er (som digitaliserats av 
Kungliga biblioteket) finns hela 55 stycken som publicerades under 1960- och 
1970-talen. Se – http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/Dokument/Medie-
fakta/Mediereglering/medierelaterade_souer_1924-_se.pdf (senast kontrollerad 
15/8 2015).

35. En annan motor var utbildningar. Hösten 1962 startar den första statliga 
journalistutbildningen i landet i Stockholm. Det kan tyckas paradoxalt att det är i 
en krissituation för tidningsmediet som de första formaliserade statliga journalist-
utbildningarna startar i landet, men det är också ett samhälleligt tecken på att det 
i massmedierna fanns ett behov att bemanna dessa med en professionellt utbildat 
yrkeskategori. För en vidare diskussion, se Elin Gardeström, Att fostra journalis-
ter: Journalistutbildningens formering i Sverige 1944–1970 (Göteborg: Daidalos, 2011). 
Pressen var dock inte ensamt medium om att få en specifik yrkesutbildning i det 
tidiga 1960-talet. Även för filmare skapades då en utbildning, närmare bestämt 
1964, för vilken en förutsättning var den filmreform som året innan sett dagens 
ljus. Filmskolan drevs genom Svenska Filminstitutet, och var den första formali-
serade utbildningen för filmarbetare, främst för regissörer men också med kurser 
för producenter och fotografer. Kanske kan det ses som en statusmarkering i kam-
pen mot det nya mediet television, som ett symptom på massmedieproblemen 
medelst en hierarkisering medierna emellan.

36. SOU 1965:20/21, Radion och televisionens framtid i Sverige; SOU 1965:22, Dags-
tidningarnas ekonomiska villkor.

37. SOU 1965:22, 89.
38. ”Statspress (s)”, Östergötlands Dagblad 31/10 1962. 
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39. I Statsvetenskapliga institutionens klipparkiv, Uppsala universitet, förvarat 
på Uppsala universitetsbibliotek finns 24 ledarartiklar från den 12 november 1963 
som har nedläggningen av Ny Tid som tema, samt 14 stycken från den 13  november. 
Då arkivet omfattade 33 svenska dagstidningar torde denna frekvens visa att frågan 
möttes med massivt intresse från publicistiskt håll. 

40. Se exempelvis ”Press med samhällsstöd?”, sign. H F-m, Östergötlands Folkblad 
15/11, ”Statligt presstöd”, ledare i Arbetarbladet 16/11. Det bör dock poängteras att 
de socialdemokratiska rösterna för presstöd tycks ha kommit från politiskt håll 
snarare än från publicistiskt. I arbetarrörelsens press kommenterades i högre grad 
LO:s prioritering av Stockholmstidningen och de konkurrerande Göteborgs-
tidningarnas (framförallt familjen Hjörnes och Göteborgs-Postens) osolidariska pris-
politik vad gällde annonser och prenumerationspriser, än statens eventuella ansvar 
i frågan. 

41. Osignerad ledare, ”Fallet Ny Tid”, Upsala Nya Tidning 13/11 1963. Liknande 
argument fördes fram i ledare i Gefle Dagblad 15/11 1963, ”Regeringen har fått en 
’tankeställare’”, och i Eskilstunakuriren 14/11 1963, ”Kryckor åt pressen”.

42. Osignerad ledare, ”Statligt monopol på det fria ordet”, Expressen 14/11 1963. 
43. Osignerad ledare, ”Kan staten hjälpa?”, Norrländska Socialdemokraten 22/11 1963. 
44. Ibid. 
45. Osignerad ledare, ”Tidningsproblem utreds”, Arbetet 22/11 1963. 
46. Leif Furhammar & Folke Isaksson, Politik och film (Stockholm: Norstedts, 

1971), 341, 342. 
47. För en diskusson, se Daniel J. Boorstin, Skenbilden. Vad som hänt med drömmen 

om Amerika (1961; Stockholm: Norstedts, 1968); Erik Skoglund, Filmcensuren 
(Stockholm: Norstedts, 1971); Arne Svensson, Den politiska saxen: En studie i Statens 
biografbyrås tillämpning av den utrikespolitiska censurnormen sedan 1914 (Stockholm: 
Stockholms universitet, 1976).

48. Noterbart är att även på Svenska Filminstitutet bedrevs forskning. En central 
fråga i tiden var exempelvis filmcensurens vara eller inte vara. På samma sätt be-
drev den andra stora audiovisuella institutionen i landet, Sveriges Radio, egen 
publikforskning, detta inom ramen för sin Publik- och programforskningsavdel-
ning (PUB). Samtidigt byggde bägge institutionerna upp arkiv för filmer respek-
tive etermediesändningar. Forskningen inom SFI och på SR ägnade sig dock inte 
åt utbudet per se, det vill säga film, radio- eller teveprogram – den var närmast helt 
fokuserad på dessa mediers publik. Det kan förefalla paradoxalt, att de institu-
tioner som var de enda som hanterade audiovisuellt material inte beforskade det-
samma. Men det framstår också som en logisk konsekvens av synen på användbar 
medieforskning: de frågor som var intressanta att ställa för massmediesamhället 
experter besvarades inte främst genom att analysera mediala artefakter.

49. Relationen och spänningarna mellan olika akademiska förhållningssätt till 
mediestudier under 1900-talets sista decennier kan tydliggöras med hänvisning 
till några artiklar publicerade under åren 1996 till 1998 av Michael Forsman och 
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Göran Bolin, bägge då verksamma som forskare och lärare i MKV vid JMK vid 
Stockholms universitet, om just den svenska filmforskningens historia och  tillstånd 
– samt en svarsartikel från professor Jan Olsson, verksam vid Institutionen för 
filmvetenskap vid samma universitet. I sin första artikel, ”Ett kritiskt tillstånd: 
Det svenska filmvetandets framväxt och formationer” i Filmhäftet, nr 96, 1996, 
gjorde Bolin och Forsman en historisk genomgång av hur filmmediet hanterats av 
– och i – svensk akademi och offentligt liv under 1900-talet. Efter en historisk 
tillbakablick över filmmediets nationella institutionalisering i framför allt för-
valtning (som censurmyndigheter och Svenska Filminstitutet) och medial offent-
lighet, beskrev författarna själva universitetsämnets institutionalisering under 
1970-talet. Den nationella filmvetenskapens – det vill säga, institutionen vid 
Stockholms universitet – förändringsprocesser såg de som en rörelse från socio-
kulturella förklaringsmodeller, över strukturalistisk, semiotisk och psykoanalytisk 
teoribildning (under 1980-talet), till en allt mer historiografisk och estetisk inrikt-
ning under 1990-talet. Bolin och Forsman betraktade å ena sidan denna filmhis-
toriska och estetiska inriktning som en nödvändig profilering gentemot den egna 
institutionen JMK, där ”populärkulturforskning och medieetnografi” utgjorde en 
”stark gren”. Men å andra sidan beklagade de hur ständigt prioriterade historiska 
och estetiska perspektiv i 1990-talets filmvetenskap hotade att göra ämnet till ”ett 
reservat för esoterisk och arkivarisk forskning” där ”smakmönster och estetiska 
värdemallar naturaliseras”. Artikeln publicerades samtidigt också i en något till-
spetsad version i brittiska Screen (”Film studies in Sweden: Cinema arts and back 
again?”, Screen, nr 3, 1996), som ändade i befarandet att den trånga forsknings-
fokus som svensk filmvetenskap började kännetecknas av skulle utvecklas till 
 ”further estrangement from other disciplines, and lead to a short-sighted elitism 
where alternative theories and fertile academic crossovers are suppressed”. (s. 302) 
I sitt svar till Bolin och Forsman, ”Remapping: Another look at cinema studies in 
Sweden” (publicerat i Screen, nr 2, 1997) genmälde Olsson att den bild av den 
svenska filmvetenskapen som de två författarna gav inte överensstämde med hans 
egen erfarenhet av sakernas tillstånd. Om vi bortser från den för detta samman-
hang mindre intressanta värderingen av den institutionella verksamhetens livlig-
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